
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  10 

Počet kreditov 

6 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Cieľ predmetu: Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať zásady tvorby, vývoja a možností formovania 
sociálnej skupiny klientov, základy štruktúry a obsahu práce so skupinou, funkcie vedúceho skupiny. Budú poznať 
opodstatnenosť a podmienky aplikácie metód práce so skupinou sociálnych klientov a aplikovať poznané metódy 
práce so skupinou v praxi. Oboznámia sa s teoretickými a praktickými aspektmi komunitného plánovania 
a komunitnej sociálnej práce.  
Stručná osnova predmetu: 

• Historický rámec metód sociálnej práce so skupinou a komunitou. 
• Vymedzenie pojmu sociálna práca so skupinou, cieľ, súvislosti na teóriu a metódy sociálnej práce. 
• Skupina sociálnych klientov a skupinová dynamika, jej význam (pozitíva a riziká) pre prácu v skupine. 
• Vývoj skupiny, význam pre sociálnu prácu so skupinou.  
• Štruktúra a obsah práce v skupine: úvod, jadro (psychická a sociálna stabilizácia klienta, sebapoznanie, 

životné ciele, motivácia, aktivizácia atď., záver. Úlohy vedúceho skupiny. 
• Metódy práce so sociálnou skupinou (direktívne a participačné) v oblasti: tréningu a vzdelávania, 

diagnostikovania a hľadania riešení sociálneho problému, realizácie riešenia sociálneho problému. 
• Komunita – definovanie pojmu, typy komunít, etapy sociálnej práce s komunitou. 
• Komunitné plánovanie. 
• Komunitná práca vzhľadom na kompetencie obcí a VÚC.  

 Povinná literatúra: 
MATOUŠEK, O.  a kol. 2008. Metody a řízenísociální práce. Praha : Portál, 2008.  

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. 

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. 
STEPNEY, P. – POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community.  New York : Palgrave Macmillan, 2008.  
EDWARDS, R. L. et al. 2004. Encyclopedia of Social Work. 19th Ed. Washington, DC : NASW, 2004.  
TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2003.  
LEVICKÁ, J. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2002.  
HARTL, P. 1997. Komunita občanská, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.   

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  10 

Počet kreditov 

6 

Podmieňujúce predmety:  Úvod do sociálnej politiky, Sociálne zabezpečenie 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie:  ústna skúška 
Cieľ predmetu:   
Poskytnúť  informácie o pojmoch a o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom 
kontinente a na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Východiskom je výklad o stratégiách a metódach 
sociálnych reforiem, oboznámenie sa s priebehom sociálnej reformy a so súčasným aktuálnym systémom 
sociálnej ochrany v Slovenskej republike i s jednotlivými oblasťami sociálnej politiky (sociálna ochrana, sociálne 
zabezpečenie, sociálne poistenie a vybrané odvetvia sociálnej politiky, a to bytová, rodinná, komunálna 
a vzdelávacia politika atď.). Predstaviť sociálnu politiku v prameňoch a v medzinárodnoprávnych dokumentoch 
medzinárodných organizácií, ako aj vo vybraných krajinách Európskej únie a poukázať na trendy v európskej 
sociálnej politike. 
Stručná osnova predmetu: 

• Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie 
• Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok 
• Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národná a regionálna sociálna sféra 
• Subjekty sociálnej politiky. Medzinárodné sociálne právo. Európske sociálne právo a európsky sociálny 

model 
• Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike 
• Globalizácia, europeizácia. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita 
• Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva 
• Stratégie a metódy sociálnych reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe 
• Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky 
• Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky  
• Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky 
• Sociálna politika a sociálna práca 
• Aplikovaná sociálna politika 

 Povinná literatúra: 
TKÁČ, V. 2008.Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra: UKF v Nitre, 2008. 
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010. 
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 
Odporúčaná literatúra:  
BRDEK, M. et al. 2002. Trendy v evropskésociálnípolitice. Praha : ASPI, 2002.  
STANEK, V. a kol. 2002. Sociálna politika. Bratislava : Sprint 2002. 
GERBERY, D. 2003. Rodinné politiky vybraných európskych krajín. Bratislava : SŠPR, 2003.  



POLONSKÝ, D. -  PILLÁROVÁ, Z. Kapitoly zo sociálnej politiky. Liptovský Mikuláš : Lesnícka informačná 
agentúra, 2002 . 
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
  



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálna práca s rodinou 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálno-právna ochrana deti 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Rozšíriť poznatky o fungovaní rodinných systémov, metódach sociálnej práce s rodinou ako klientom sociálneho 
pracovníka a oboznámiť študentov s najvážnejšími problémami v rodine a  najrôznejšími aspektmi práce 
s rodinou.  
Stručná osnova predmetu: 

• Rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, funkčná, disfunkčná rodina, klinická rodina, typy 
klinických rodín, 

• Asociálna rodina, znaky asociálnej rodiny, typológia klinických rodín, 
• Psychologické teórie rodiny a sociologické teórie rodiny, 
• Vývojový cyklus rodiny, 
• Zmeny v chápaní rodiny – krízarodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, funkcie, typy, 
• Diagnostika rodiny, metódy a techniky využívané pri práci s rodinou, 
• Rodinná kríza , rodina a rozvod, sanácia rodiny, vybrané problémy v rodine, 
• Mýty,  tabu a rituály  v rodine, 
• Náhradná starostlivosť, 
• Rodinná terapia, rodinné poradenstvo, terapeutické smery, 
• Súrodenecké konštelácie, etnicky odlišná rodina, 
• Legislatívny rámec, v ktorom sa pohybuje sociálny pracovník pracujúci s rodinou. 

 Povinná literatúra: 
MIKLOŠKO, J. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.  
BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál,  2008.  
GABURA, J. 2006. Sociálna práca s rodinou. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2006. 
Odporúčaná literatúra:  
MOŽNÝ, I.  2008. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha:  Slon, 2008. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízenísociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.  
ŠKOVIERA, A. 2007. Trendy náhradnej výchovy. Bratislava : Petrus, 2007.  
RUSNÁKOVÁ, M. 2007.Rodina v slovenskej spoločnosti v kontexte sociálnej práce. Ružomberok : KU, 2007. 
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 
MATOUŠEK, O.  1997. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon, 1997.  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálna práca v zdravotníctve 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:   
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Predmet umožňuje spoznať a pochopiť úlohu sociálneho pracovníka v rámci tímovej práce pri zabezpečovaní 
komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti dospelých a starších občanov, ktorí sú v starostlivosti 
zdravotníckych zariadení. 
Stručná osnova predmetu: 

• História sociálnej práce na úseku starostlivosti o chorých a umierajúcich 
• Zdravotná politika štátu, reforma zdravotníctva prostredníctvom prijatých zákonov z roku 2004 
• Zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Človek ako pacient a klient počas hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 
• Prevencia v zdravotníctve 
• Zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti 
• Charta práv pacienta v Slovenskej republike 
• Koncepcia sociálnej služby v zdravotníctve 
• Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho kvalifikačné požiadavky pre prácu v zdravotníctve 
• Náplň práce sociálneho pracovníka v zdravotníctve 

 Povinná literatúra: 
MOJTOVÁ, M. 2010. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.  
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Odporúčaná literatúra:  
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Krízová intervencia 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Oboznámenie s vývojom  a súčasným stavom poskytovania krízovej intervencie  v kontexte sociálnej siete 
a zariadení v SR.  Prostredníctvom predmetu študenti získavajú základy špecializovaného prístupu v krízovej 
intervencii. Predmet poskytuje i priestor pre získanie praktických zručností  v interaktívnych cvičeniach. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Definovanie krízovej intervencie. 
2. Formy  krízovej intervencie: telefonická, e-mailová, ambulantná, pobytová, v prirodzenom rodinnom 

prostredí(terénna sociálna práca a mobilné služby). 
3. Etapy krízovej intervencie. 
4. Typológia krízových životných udalostí:  
5. Špecifické krízové intervencie: napr. strata domova, nezamestnanosť, rozvod manželstva, odloženie dieťaťa 

do hniezda záchrany, súhlas biologickej matky k osvojeniu dieťaťa, únos dieťaťa do cudziny, výkon 
exekučných pohľadávok –osobný bankrot, zachytenie utečencov, maloletých bez sprievodu  a iné...  

6. Problematika zneužívaných  a týraných osôb a komerčné zneužívanie...  
7. Špecifiká domáceho násilia, programy na odvrátenie rodinného násilia, inštitút vykázania, postupy 

zabezpečenia bezpečia zneužívaných osôb  v akútnej  krízovej situácii. 
8. Programy krízovej intervencie, siete a zaradenia v SR. 
9. Systém sociálno-právnej  ochrany v SR ako súčasť pomoci  v  krízovej udalosti. 
10. Právne aspekty krízovej intervencie 
11. Využitie svojpomoci pri riešení krízovej intervencie. 
12. Odborná spôsobilosť pracovníka krízovej intervencie a etické princípy pri jej poskytovaní. 

 Povinná literatúra: 
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2005. Krizová intervence pro praxi. Praha : Grada, 2005.  
VODÁČKOVÁ, D. 2002. Krízová intervence. Praha : Portál, 2002. 
Odporúčaná literatúra:  
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízenísociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.  
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 
BAŠTECKÁ, B. a kol. 2005.Terénní krizová práce. Psychosociální intervenční týmy. Havlíčkův Brod : Grada 

Publishing, 2005. 
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2004.. KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén. Praha : Grada Publishing, 2004. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Metodológia výskumu 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  Katedra sociológie 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Základy výskumu v sociálnych vedách 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie:  písomná skúška 
Cieľ predmetu:   
Príprava projektu výskumu, konštrukcia hypotéz, vyberanie indikátorov, tvorba otázok, priebeh výskumu, analýza 
a interpretácia výsledkov. 
Stručná osnova predmetu:  

1. Projekt sociologického výskumu. 
2. Formulácia a konceptualizácia výskumného problému. 
3. Identifikácia sociálnych javov. 
4. Stanovanie hypotéz a indikátorov skúmaného javu. 
5. Indikátory a ich druhy.  
6. Znaky a ich druhy.  
7. Indexy. 
8. Pilotáž a predvýskum. 
9. Vyhľadávanie a spracovanie teoretických a empirických zdrojov. 
10. Výber a príprava metodologického nástroja pre zber dát. 
11. Terénny zber prvotných informácií. 
12. Príprava analýzy dát. 

 Povinná 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. 
Odporúčaná literatúra:  
 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha : 

Management Press, 2001. 
HIRNER, A, 1976. Ako sociologicky analyzovať. Bratislava : ÚŠI, 1976. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna práca v zdravotníctve 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie:  písomný test 
Cieľ predmetu:  
Oboznámenie so základnými princípmi a úlohami paliatívnej starostlivosti,  indikáciami a sieťou paliatívnej 
starostlivosti, potrebami nevyliečiteľne chorých a ich riešením, úlohou sociálneho pracovníka v rámci 
interdisciplinárnej tímovej práce pri zabezpečovaní paliatívnej starostlivosti. 
Stručná osnova predmetu: 

• História  paliatívnej starostlivosti. 
• Filozofia paliatívnej starostlivosti, definície, pojmy. 
• Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou. 
• Kritériá na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. 
• Sieť paliatívnych zariadení. 
• Komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. 
• Liečba symptómov v paliatívnej starostlivosti. 
• Interdisciplinárna  tímová spolupráca. 
• Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie. 

 Povinná literatúra: 
SMOLEŇOVÁ,L. 2008. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava : Trnavská univerzita , 2008. 
STUDENT, J-CH. – MÜHLUM, A. – STUDENT, U. 2006. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany : 

H&H, 2006. 
Odporúčaná literatúra:  
DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P.  et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej 

starostlivosti. Trnava : SSV, 2005. 
SVATOŠOVÁ, M. 2003. Hospic a umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 2003. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Verejné financie a poisťovníctvo 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:  
Oboznámiť poslucháčov študijného programu sociálna práca s pojmami verejné financie, rozpočet, fiškálna 
politika, verejné príjmy a výdavky, ako aj základnými informáciami z oblasti zdravotného poistenia, povinnosti 
poistencov, platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Stručná osnova predmetu: 

• Finančná veda, verejné financie a fiškálna politika. 
• Základy finančnej vedy – historický kontext. 
• Vývoj teórií verejných financií, systém verejných financií. 
• Fiškálna politika, nástroje fiškálnej politiky. 
• Funkcia verejných financií. Alokačná funkcia verejných financií. Verejné financie ako sústava 

rozpočtových transakcií. 
• Verejné príjmy a výdavky. 
• Makroekonomické súvislosti verejných financií. 
• Štruktúra verejných financií. 
• Charakteristika ostaných príjmov verejných rozpočtov. 
• Zdravotné poistenie – základná charakteristika. 
• Poistenec, platiteľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. 
• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, jeho poslanie a vzťah k zdravotným poisťovniam. 

 Povinná literatúra: 
SIVÁK, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratislava : IuraEdition, 2007. 
Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení a zákona č. 95/2002 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene niektorých zákonov. 
Odporúčaná literatúra:  
MIHÁL, J. Nové zdravotné poistenie v praxi. Bratislava : Epos, 2005.  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Teória sociálnej práce 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  10 

Počet kreditov 

8 

Podmieňujúce predmety:  Základy sociálnej práce 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Cieľom výučby je uviesť budúcich sociálnych pracovníkov do problematiky vedeckých teórií odboru a viesť ich 
v základných problémoch a pracovných postupoch.Formou prednášok budú študenti edukovaní o možnostiach 
a postupoch výkonu sociálnej práce a jej metód v rámci vedeckého charakteru sociálnej práce a vybraných teórii, 
ktoré táto využíva vo svojej praxi.  
Stručná osnova predmetu: 

• Sociálna práca ako veda. Výskum v sociálnej práci.   
• Teória sociálnej práce : terminologické uvedenie, genéza a typológia teórie, druhy teórií. 
• Humanizmus a existencializmus : prístup orientovaný na klienta, logoterapia, transakčná analýza. 
• Kognitívno-behaviorálne teórie. 
• Systémové a systemické teórie. 
• Antiopresívne prístupy. 
• Sociálno-ekologické teórie. 
• Prístup orientovaný na úlohy. 

 Povinná literatúra: 
GÖPPNER, H.-J., HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku. 

Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.  
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft. 296 s. ISBN 80-969390-4-1. 
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metodysociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001. 166 s. ISBN 80-903070-0-0. 

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. 
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke : PalgravMaccmillan, 2009. 224 s. ISBN 

978-0-230-23312-6.  
PAYNE, M. 2005. ModernSocialWorkTheory. 3rdEd. Basingstoke : PalgravMaccmillan, 2005. 366 s. ISBN 978-1-

4039-1836-9.  
ŽILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005. 130 s. ISBN 80-968932-1-1.  
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. 312 s. ISBN 80-7178-473-7. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálne poradenstvo 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

6 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie základných teoretických východísk pre oblasť 
sociálneho poradenstva. Poslucháč získa základné vedomosti o pojmovom vymedzení a procese vzniku 
sociálneho poradenstva v slovenskom priestore. Poslucháč sa oboznámi so základnými metódami sociálneho 
poradenstva a jeho úrovňami. Dôležitou súčasťou je charakteristika špecifík pri poskytovaní sociálneho 
poradenstva pre jednotlivé cieľové skupiny. Poslucháč získa základné vedomosti o sociálnych klientoch 
a nevyhnutných kompetenciách sociálneho pracovníka pre výkon sociálneho poradenstva. 
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. 
 Povinná 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. 
Odporúčaná literatúra:  
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, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 



 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 
 

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby: prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 5  

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety: Ročníková práca, Seminár k bakalárskej práci, Metodológia výskumu 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: seminárna práca 
Cieľ predmetu:  
Predmet umožňuje spoznať hlavné zásady výstavby textu diplomovej práce, základné a odborné požiadavky 
na napísanie práce, preveriť odborné schopnosti a vedomosti, ale aj schopnosť interpretácie odborného problému, 
vlastná interpretácia zistených faktov a ich prehľadné spracovanie vrátane zaradenia do príslušného odborového 
či historického kontextu. 
Stručná osnova predmetu:  

• Úvod do problematiky a charakteristika diplomovej práce 
• Štruktúra diplomovej práce 
• Práca s informačnými zdrojmi, citovanie, parafrázovanie a zoznam použitej literatúry 
• Formálna úprava diplomovej práce 
• Tabuľky a ilustrácie 
• Empirická časť diplomovej práce 
• Prílohy diplomovej práce 
• Prezentovanie diplomovej práce  

Povinná literatúra: 
ORENDÁČ, P. 2009. Ako písať školské a záverečné práce (Metodická pomôcka pre študentov). 2. vydanie. 

Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978-80-89271-43-6. 
Odborná literatúra podľa témy diplomovej práce. 
Odporúčaná literatúra:  
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. 

Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
slovenský 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu       
30. 6. 2011 

 
 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Základy aplikovanej štatistiky 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  Katedra sociológie 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8           

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Základy výskumu v sociálnych vedách 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  vypracovanie analýzy zadaných dát 
Záverečné hodnotenie: písomný test 
Cieľ predmetu:   
Oboznámenie sa so základnými štatistickými technikami spracovania dát a ich využitím v praxi (príprava na 
analýzu, analýza a interpretácia dát vo výskumných projektoch). 
Stručná osnova predmetu:  

1. Základné štatistické pojmy. 
2. Tabuľka rozdelenia početností. 
3. Kumulatívne rozdelenie početností. 
4. Aritmetický, chronologický, harmonický, geometrický priemer. 
5. Medián, modus, percentily, kvartily. 
6. Variačné rozpätie. 
7. Rozptyl a smerodajná odchýlka. 
8. Histogram, stĺpcový graf, polygón, kruhový graf. 
9. Korelácia a kontingencia. 
10. Analýza dát v MS Excel. 
11. Interpretácia dát. 

 Povinná literatúra:  
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP sv. 

Alžbety, 2007. 
RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 2006. 
Odporúčaná literatúra:  
RITOMSKÝ, A. – IMRICHOVIČOVÁ, M. 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (ed.). Martin : 

Honner 2001.  
RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu kvantitatívna analýza dát. Bratislava : Medzinárodné 

stredisko pre štúdium rodiny 2002. 
RITOMSKÝ, A. 1999. Deskripcia dát pomocou SPSS Sondy do súčasnej rodiny a domácnosti. Bratislava : 

Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 1999. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30. 6. 2011 

 
 
 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik – poradenstvo 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  výcvik 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  10 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Supervízia v sociálnej práci 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:  
Cieľom sociálno-psychologického výcviku v poradenstve je oboznámiť  a naučiť poslucháčov využívať 
komunikačné zručnosti v poradenskom rozhovore so sociálnym klientom. Sprostredkovať základné informácie 
o sociálnych problémoch a typoch sociálnych klientov.  
Stručná osnova predmetu: 

• Prvý kontakt s klientom. 
• Poradenský proces. Individuálna a skupinové poradenstvo. 
• Podmienky poradenského procesu. 
• Metódy sociálneho poradenstva. 
• Efektívna komunikácia v poradenskom procese. 
• Vedenie rozhovoru s problémovým klientom. 
• Spôsob komunikácie s jednotlivými typmi klientov. 
• Etické princípy v poradenstve a pri práci s klientom. 
• Osobnosť sociálneho poradcu, psychohygiena poradcu. 
• Ukončenie poradenského procesu. 

 Povinná 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. 
Odporúčaná literatúra:  
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, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 



 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Odborná prax  
                            (práca s klientom pod supervíziou) 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:   
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška / prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 5 / 40 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Odborná prax, Sociálno-právna ochrana detí, Sociálne služby 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: vypracovanie správy z praxe 
Cieľ predmetu:   
Oboznámiť poslucháčov daného odboru s praktickými formami sociálnej práce. 
Stručná osnova predmetu:  

• Špecifiká sociálnej práce v jednotlivých druhoch sociálnych služieb – opatrovateľská služba, DOR, DD, 

DSS... 

• Zásady pohybu sociálneho pracovníka v teréne a špecifiká komunikácie s problémovými klientmi. 

• Streetwork ako jedna z foriem terénnej sociálnej práce.  

• Praktický nácvik metód a postupov pri práci s danými cieľovými skupinami.  

• Vypracovanie správy z praxe. Záverečné zhodnotenie. 

 Povinná 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. 
 
Odporúčaná literatúra:  
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. Slabikářsociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003. 
GREF, K. 1995. Was macht streetwork aus? In: Handbuch aufsuchende Jugend – und Sozialarbeit. München : 

JuventaVerlag, 1995.  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  6 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: písomný test 
Cieľ predmetu:  
Poslucháči zvládnu základnú rodovú terminológiu a získajú orientáciu v chápaní problematiky rodových štúdii, 
rodovej rovnosti a rovností príležitostí.  Cieľom predmetu je  porozumieť ako sociálne a kultúrne prostredie 
ovplyvňuje tvorbu rodovej identity. Poslucháči zvládnu uplatniť rodové hľadisko pri analyzovaní a riešení 
sociálnych problémov teoreticky i v praxi. Cieľom predmetu je zvýšiť citlivosť k rodovým otázkam a vedieť  uplatniť  
rodové hľadisko (rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí)  v praxi sociálnej pracovníčky / sociálneho pracovníka . 
Stručná osnova predmetu: 

• Teoretické východiská. Terminologické vymedzenie: pohlavie/rod, rovnosť/inakosť.  
• Proces socializácie. Stereotypy. Rodové stereotypy. Rodová stereotypizácia. Rodová identita.  
• Koncept diskriminácie, politika antidiskriminácie (legislatíva).  
• Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí mužov a žien,  ľudské práva.   
• Rodové hľadisko v sociálnej politike, gender mainstreaming, gender budgeting, stratégia rodovej rovnosti 

(zákony, dokumenty).  
• Rodovo citlivé poradenstvo, rodové hľadisko pri posudzovaní sociálnej situácie klientov.  

 Povinná literatúra: 
KULAŠÍKOVÁ, Z. 2008. Politika rodovej rovnosti. Úvod do teórie rodovej rovnosti. Sládkovičovo : Vysoká škola 

Vysegrádu s.r. o a Vysoká škola v Sládkovičove, 2008.  
RENZETTI, C. M.  – CURRAN, D. J. 2003. Ženy, muži a společnosť. Praha : Karolinum, 2003. 
Odporúčaná literatúra:  
SZAPUOVÁ, M. - KICZKOVÁ, Z. - ZEZULOVÁ, J. (ed.). 2007. Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v 

akademickom prostredí. Bratislava : IRIS, 2007. 
HARRINGTON et al. 2006. Moderní sociální teorie. Praha : Portál, 2006.  
FARKAŠOVÁ, E. – KICZKOVÁ, Z. – SZAPUOVÁ, M. 2004. Rodovo  diferencovaný pohľad na človeka/ 

spoločnosť. In: Sociálna psychológia . Bratislava : UK, 2004.   
MILL, J. S. 2003. Poddanstvo žien. 2003. Bratislava : Kalligram, 2003. 
STIEGLER, B. 2002. Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Bratislava : Aspekt, 2002. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 



 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Personalistika  a manažment ľudských zdrojov 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:  
Vybrané historické aspekty riadenia ľudských zdrojov a ich význam. Plánovanie a nábor ľudských zdrojov. 
Identifikácia a výber vhodných zamestnancov. Uvedenie na pracovné miesto a formy vzdelávania. Riadenie 
výkonu, odmeňovanie a motivovanie. Formy ukončenia pracovného pomeru. Riadenie zmien. Súčasné 
problémy riadenia ľudských zdrojov s aplikáciou do sociálnej práce. 
Stručná osnova predmetu: 

• Vybrané historické aspekty personalistiky a manažmentu ľudských zdrojov.  
• Význam manažmentu ľudských zdrojov.  
• Manažment ľudských zdrojov ako proces.  
• Plánovanie a nábor ľudských zdrojov. Identifikácia a výber vhodných zamestnancov. 
• Uvedenie na pracovné miesto a formy vzdelávania. 
• Riadenie výkonu, odmeňovanie a motivovanie. 
• Formy ukončenia pracovného pomeru. Riadenie zmien. 
• Súčasné problémy manažmentu ľudských zdrojov s aplikáciou do sociálnej práce. 

 Povinná literatúra: 
ARMSTRONG, M. 2005. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2005.  
BĚLOHLÁVEK, F. 2005. Jak řídit a vést lidi. Brno : CP Books, 2005. 
KACHAŇÁKOVÁ, A. 2003. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : SPRINT, 2003. 
Odporúčaná literatúra:  
ROHÁČ, J. – BUJŇÁK, J. 2008. Breviár rodinného práva. Prešov 2008. 
BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. 2006. Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2006 
BARANCOVÁ, H. 2005. Zákonník práce. Komentár. Bratislava : Sprint. 2005.  
Ústava SR v platnom znení.  
Zákon č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný  zákon v znení neskorších predpisov.  
Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 



 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Manažment v sociálnej práci 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8  

Počet kreditov 

6 

Podmieňujúce predmety:  Sociálne služby 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  -  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Cieľ predmetu:   
Oboznámiť poslucháčov študijného programu sociálna práca so základnými zručnosťami pri riadení ľudí, 
pracovných skupín, ako aj oboznámenia sa s plánovaním a kontrolou v jednotlivých organizačných 
jednotkách. Poskytnúť študentom predstavu o základoch manažmentu, jeho funkciách, manažérskych postupoch 
a prístupoch s aplikáciou do sociálnej práce. Účelom je pomôcť poslucháčom zorientovať sa v základoch 
manažérskej teórie a praxe a poukázať na špecifiká riadenia manažmentu v sociálnych službách. 
Stručná osnova predmetu: 

• Charakteristika manažmentu, história, prístupy, procesy a funkcie.  
• Manažér a jeho prostredie, úrovne manažmentu. 
• Základné manažérske role a zručnosti. 
• Manažérske rozhodovanie, druhy, 7 krokov rozhodovacieho procesu. 
• Skupinové rozhodovanie a techniky (brainstorming, metóda Delphi, Nominálna skupinová technika). 
• Plánovanie, druhy a jeho význam. 
• Vízia, poslanie a stratégia organizácie, organizačná štruktúra a organizovanie. 
• Kontrola a jej charakteristiky, typy kontroly. 
• Vedenie ľudí, prístupy a štýly vedenia.Teórie motivácie. 

Povinná literatúra: 
HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.  
JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok:  PF KU, 2008. 
Odporúčaná literatúra:  
MYDLÍKOVA, E. 2003.Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2003. 
REHÁK, R. 2003.Manažment v sociálnej práci. Trnava: SAP, 2003. 
DONELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. 2000. Management. Praha: GradaPublishing, 2000. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Teória konfliktov a riešenie problémov 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

5 

Podmieňujúce predmety:  bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Prostredníctvom zážitkového procesu v skupinách pochopiť konflikt ako zrážku dvoch síl, ako stret potrieb, ktorý je 
dynamizujúcim prvkom života a prináša nový stav rovnováhy. Umožniť študentom pochopiť konflikt ako novú 
príležitosť. Nácvik konštruktívnej hádky. 
Stručná osnova predmetu: 

• Vymedzenie základnej terminológie– funkčnýkonflikt, deštruktívny konflikt. 
• Intrapersonálne konflikty, interpersonálne konflikty, determinanty kultúry organizácie. 
• Sociálne konflikty- inštitúcie a postupy pri riadení konfliktov- inštitucionalizované konflikty. 
• Komunitný sociálny pracovník uprostred konfliktov. 
• Konflikt ako problém, problém ako proces. 
• Faktory ovplyvňujúce priebeh a dynamiku procesov: strach, odpor, akceptácia,  prijatie, moc, 

manipulácia, kontrola, pravidlá, čas. 
• Modely riešenia problémov cestou využitia ľudského potenciálu- empatia, kongruencia, 

akceptácia(Rogers) Asertivita 
 Povinná literatúra: 
FRK, V. – KREDÁTUS, J. 2005. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi....Psychosociálne aspekty sociálnej 

práce. Prešov : Grafotlač, 2005. 
HARTL, P. 1997. Komunita občanská, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.                              
Odporúčaná literatúra:  
KŘIVOHLAVÝ,J. 2002. Konflikty mezilidmi. Praha : Portál, 2002. 
DAHRENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava : ARCHA, 1997. 
KRIVOHLAVÝ, J. 1994. Jak zvládat stres, Praha : Grada, 1994.  
CAPPONI,V. – NOVAK,T. 1992. Asertivne do života. Praha : Svoboda, 1992. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Terénna sociálna práca 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

5 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
 Cieľom je získanie základných zručností pre predchádzaní, zabraňovaní príčin vzniku, prehlbovania alebo 
opakovania negatívnych životných situácií klientov a ich rodín prostredníctvom metódy terénnej sociálnej práce. 
Stručná osnova predmetu: 

• Terénna sociálna práca (TSP) a jej špecifiká z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka 
• Princípy, ciele a cieľové skupiny terénnej sociálnej práce 
• Poslanie a úloha terénneho sociálneho pracovníka v sociálne znevýhodnených skupinách 
• Sociálne vylúčenie. Základné zdroje spoločnosti. Problémové oblasti 
• Sociálno-patologické javy, s ktorými sa terénny sociálny pracovníka stretáva 
• Etapy práce s klientom v TSP 
• Metódy a nástroje v TSP 
• Etické zásady TSP. Štandardy TSP. Etické dilemy v TSP 
• Administratívne aspekty TSP 
• Legislatívny rámec sociálneho zabezpečenia pri výkone TSP 
• Štandardy TSP v obci – práca s vylúčenými komunitami 
• Proces vzdelávania TSP a jeho realizácia v podmienkach SR 
• Činnosti a kompetencie terénneho sociálneho pracovníka 

 Povinná literatúra: 
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003. 

Odporúčaná literatúra:  
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 
GREF, K. 1995. Wasmachtstreetworkaus? In: HandbuchaufsuchendeJugend – undSozialarbeit. München : 

JuventaVerlag, 1995. 
Zákon č. 305/2005  Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v z.n.p. 
Zákon č. 36/2205  Z.z. o rodine v z.n.p. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu:  Sociálna práca so seniormi 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:   
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8  

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna prevencia, Sociálne služby 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Cieľ predmetu:   
Oboznámenie so základnými charakteristikami a prejavmi starnutia a staroby, zdravotnými a sociálnymi 
 špecifikami  vyššieho veku, posudzovaním  potrieb a sociálnymi službami pre seniorov. 
Stručná osnova predmetu: 

• Vymedzenie pojmov  a historický pohľad na starobu a starnutie. 
• Starnutie populácie z demografického hľadiska. 
• Koncepcia geriatrie. 
• Systém zdravotnej starostlivosti o seniorov. 
• Posudzovanie sebestačnosti  a jeho význam. 
• Sociálny dopad chorôb v starobe. 
• Osobitnosti komunikácie v práci so seniorom. 
• Sociálne služby pre seniorov. 
• Možnosti vzdelávania a aktivít seniorov, úloha tretieho sektora. 

 Povinná literatúra: 
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.  

Odporúčaná literatúra:  
HEGYI, L. – KRAJČÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba , 2010. 
MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno : Masarykova univerzita, 2004.  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  Zabezpečuje:  

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8  

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Sociálna patológia, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna prevencia, Sociálna 
práca v treťom sektore 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:   
Cieľom predmetu je nadobudnúť vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej praxe 
s dôrazom na výkon činností metódami sociálnej práce. Poslucháč  získa vedomosti o špecifikách ukladania 
trestu, 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 
výkonu postpenitenciárnej sociálnej práce prostredníctvom mediácie a probácie, orgánmi štátnej a verejnej správy 
i mimovládnych organizácií. Získa znalosti o aktuálne aplikovaných metódach a formách sociálnej práce v práci 
s obvinenými, odsúdenými a prepustenými na úrovni resocializácie, rehabilitácie a integrácie. 
Stručná osnova predmetu: 

• História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrana spoločnosti 
• Organizačná štruktúra Zboru väzenskej a justičnej stráže – aktuálne trendy v praxi 
• 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 
• Postpenitenciárna sociálna práca v mimovládnych organizáciách – aktuálny stav 

 Povinná literatúra: 
HERETIK , A. 2004. Forenzná psychológia. Bratislava : SPN  2004, ISBN 80-10-00341-7 
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, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej  kuratele 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody, Vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok  výkonu väzby  znení Vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR  č.361/2008 Z.z., RGR č. 60/2010 o sociálnej práci, RGR o zaobchádzaní, 
Odporúčaná literatúra:  
VÁGNEROVÁ, M. 2005. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2005. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
 Oboznámiť študentov s problematikou misijnej a charitatívnej práce v špecifických podmienkach rozvojových 
krajín. Po absolvovaní predmetu študent pozná pojmy charita, misia, vzťah charitatívnej práce k ideológiám, vzťah 
misijnej charitatívnej sociálnej práce  a snahe spoločnosti o sociálnu spravodlivosť. Predmet vychováva k solidarite 
s ľuďmi žijúcimi v rozvojových krajinách. 
Stručná osnova predmetu: 

• Všeobecný a špecifický pojem misia 
• Kresťanská misia a sociálna práca 
• Charitas – pôvod a obsah pojmu 
• Cieľové skupiny sociálnej misie 
• Hlad a podvýživa 
• Živelné pohromy 
• Marginalizované skupiny žijúce na odľahlej periférii 
• Predmestia veľkých miest, slumy 
• Sociálny rozmer HIV 
• Siroty a detskí bezdomovci 
• Subjekty vykonávajúce misijnú a charitatívnu činnosť, Cirkev, univerzitné programy. 
• Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce 
• Inkulturácia v sociálnej situácii rozvojových krajín 
• Požiadavky na pracovníkov v misiach a charite 
• Príprava pracovníkov, motivácia, limity misijnej a charitatívnej práce 

 Povinná literatúra: 
BUČKO, L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠ ZSP sv. Alžbety, 2009. 

Odporúčaná literatúra:  
BENEDIKT XVI. 2006.Deus charitas est. Trnava : SSV, 2006. 
BUČKO, L. 2003.Na ceste k oslobodeniu. SVD,2003 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálna náuka cirkvi 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

2 

Podmieňujúce predmety:  Bez podmienenia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: semestrálna práca 
Cieľ predmetu:  
 Základné poznanie katolíckej sociálnej náuky. Oboznámenie s aktuálnymi otázkami  sociálnej náuky Cirkvi. 
Stručná osnova predmetu: 

• Stručné dejiny sociálnej náuky Cirkvi. 
• Robotnícka otázka v 19. stor. 
• Rerum novarum (Lev XIII.) 
• Dôstojnosť ľudskej osoby. 
• Princíp spoločného dobra. 
• Štát. 
• Moc a autorita v štátu. 
• Princíp solidarity. 
• Princíp subsidiarity. 
• Sociálna spravodlivosť. 
• Sociálne encykliky. 
• Oprávnenie sociálnej náuky Cirkvi. 

 Povinná literatúra: 
KOŠČ, S. 2007. Katolícka sociálna náuka. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2007. 

Odporúčaná literatúra:  
DUFFEROVÁ, A. 2006. Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi. Bratislava: TF Trnavskej univerzity, 2006.  
Kompendium sociálnej náuky cirkvi. Trnava : SSV, 2008.  
Sociální encykliky. Praha : Zvon, 1996.  
BENEDIKT XVI. 2006. Deus charitas est. Trnava : SSV, 2006. 
OCKENFELDS, W. 1994. Katolická sociální nauka. Praha : Zvon, 1994. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

7 

Podmieňujúce predmety:  Poradenstvo v sociálnej práci 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je teoretická a praktická príprava na realizáciu supervízie ako metódy sociálnej práce. Ďalšou 
úlohou je vymedzenie supervízie v sociálnej práci v porovnaní s inými vednými disciplínami.  
Zámerom supervízie v sociálnej práci je hľadať nové cesty a možnosti riešenia nepriaznivej situácie klientov. 
Kladie si za úlohu nepretržite zvyšovať odborné kompetencie sociálnych pracovníkov a postupne profesionalizovať 
supervíziu ako účinnú pomoc vo všetkých oblastiach sociálnych intervencií. V neposlednom rade je supervízia 
potrebná i ako prevencia „syndrómu vyhorenia“.  
Stručná osnova predmetu: 

• Úvod do supervízie.  
• Predstavitelia supervízie.  
• Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov /možnosti vzdelávania/. 
• Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách. 
• Supervízia v sociálnej práci. 
• Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR. 
• Praktické cvičenie /skupinová supervízia pracovného kolektívu riešenie vzťahového problému/. 
• Praktické cvičenie /individuálna supervízia a super-supervízia sociálneho poradcu/.  ASSP a iné. 

 Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. 

Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
OLÁH, M. 2005. Supervízia v sociálnej práci. Prešov : PBF PU, 2005. 
SCHERPNER, M. a kol. 1997. SLON. Dolný Kubín, 1997. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik - supervízia 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
 

Zabezpečuje:  
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / LS 

Forma výučby:  výcvik 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  10 

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Supervízia v sociálnej práci 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:  
Formou zážitku na sebe oboznámiť sa s metódami supervízie (skupinovej, s jednotlivcom). Nácvik supervízie na 
konkrétnych príkladoch problémov študentov. 
Stručná osnova predmetu: 

1. Supervízia a hodnoty, hodnotová orientácia a „strnulosť“, poznávacie cvičenie, očakávania. 
2. Reflexia v supervízii, spätná väzba, prenos a protiprenos.., .rozmery supervízie. 
3. Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese. 
4. Analýza supervízneho problému, voľba metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii. 
5. Supervízia prípadu (sochovanie...). 
6. Návrh riešení, závery, domáce úlohy, spätná väzba. 
7. Ukončenie, závery a spätná väzba skupiny. 

 Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. 

Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
Odporúčaná literatúra:  
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
OLÁH, M. 2005. Supervízia v sociálnej práci. Prešov : PBF PU, 2005. 
SCHERPNER, M. a kol. 1997. SLON. Dolný Kubín, 1997. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 
 
 


