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Názov vysokej školy   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.  

Sídlo vysokej školy   Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy  31821979 

Názov fakulty   Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Sídlo fakulty   Pod brehmi 4/A, 841 03 Bratislava 

 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:  Programová rada 
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10. 01. 2022 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Programová rada - 10. 01. 2022     
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.  

Misijná a charitatívna práca 
Externá forma: Kód: 106942,  UIPŠ kód: 7761R01,  Odbor: Sociálna práca,   Kód odboru: 7761 
https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/program15?from=suggestion&from_category=portalvs&keyword=misijn%C3%A1 
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: prvý 
ISCED-F kód:  ŠaUO-7761R01  
Misijná a charitatívna práca 
665 - Bakalárske štúdium na vysokých školách - profesijne orientované študijné programy 
 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Pod brehmi 4/A, 841 03 Bratislava  

 
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 

dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov.  
Odbor: Sociálna práca,   Kód odboru: 7761 
ISCED-F kód: ŠaUO-7761R01 
Študijný program: Misijná a charitatívna práca 

 
e) Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 

aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na 
výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 
Profesijne orientovaný 
 

f) Udeľovaný akademický titul. 
Bakalár (v odbore sociálna práca 7761) 
 

g) Forma štúdia:  externá 
 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa 

 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.  

Slovenský jazyk  
 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.  
externá forma 4 roky 
 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  

Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých študentov Bc. 

2020/2021 50 64 89 

2021/2022 50 9 59 

 
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  

 
Profil absolventa študijného programu Misijná a charitatívna práca v Bc. stupni štúdia je v zhode s misiou a víziou VŠ ZSP sv. 

Alžbety a jej poslaním. Upravuje sa v súlade s  dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ 

(VS 3.2.f.2)  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C

5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf  

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania. 
 
Štúdium misijnej a charitatívnej práce je alternatívou k štandardnému štúdiu sociálnej práce. Je to interdisciplinárne štúdium,  
v ktorom sa spája a prelína oblasť sociálnych, teologických, kultúrno-antropologických a zdravotníckych disciplín. Cieľom je 
ponúknuť študijný program vychádzajúci z doterajších poznatkov o človeku, spoločnosti, kultúre a dejinách, prepojený 
s evanjeliovými hodnotami, ktorý pripraví absolventov na celostný prístup k cieľovým subjektom. Patria sem najmä jednotlivci 
alebo skupiny v situácii sociálneho vylúčenia alebo v jeho ohrození, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Bakalársky program je 
prvým stupňom tohto štúdia.  
 
Absolvent bakalárskeho študijného programu misijnej a charitatívnej práce disponuje vedomosťami z jednotlivých oblastí 
študijného odboru sociálnej práce a jeho interdisciplinárnych súvislostí, najmä z oblasti misiológie, kresťanského sociálneho učenia 
a humanitárnej práce. Ide o syntézu poznatkov zo základov teórií, metód a foriem sociálnej a charitatívnej práce v priamej i 
sprostredkovanej práci s cieľovými skupinami klientov, ďalej poznatkov zo základov misiológie, filozofie, etiky, sociológie, 
psychológie, pedagogiky a práva, geografie, kultúrnej a sociálnej antropológie, kresťanskej sociálnej náuky, sociálnej politiky, 
systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia. Disponuje tiež vedomosťami o fungovaní systému sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, systému pomoci v hmotnej núdzi. Vie rozlíšiť charakteristiky chudoby a 
sociálneho vylúčenia a pozná koncepty sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná tiež základné charakteristické a 
špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej a charitatívnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v 
spoločenských vedách. Okrem biologickej, psychickej a sociálnej dimenzie pracuje aj s duchovným rozmerom človeka a pri 
sprevádzaní, podpore a zmocňovaní klientov preferuje celostný prístup.   
 
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť a motivovať na spoluprácu klientov a samostatne posúdiť ich životnú situáciu s ohľadom na 
špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika ich životnej situácie. Vie naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu 
metodiku práce na odbornú intervenčnú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Dokáže využiť poznatky z psychológie, 
sociológie, pedagogiky, práva, filozofie a teológie na výkon sociálnej, charitatívnej a humanitárnej práce a na rozvoj jej poznania. Je 
schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej a charitatívnej práci. 
 
Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, práci s rodinou, pomoci v sociálnej núdzi. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri výkone misijnej, 
sociálnej a charitatívnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v interdisciplinárnom tíme a posilňovať medziodborovú a 
medziprofesijnú spoluprácu. 
 
Pridanou hodnotou študijného programu je poskytovanie možnosti vykonávať odbornú prax okrem projektov na Slovensku aj 
v misijných, humanitárnych a rozvojových projektoch v krajinách Afriky, juhovýchodnej Ázie a Latinskej Ameriky. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  
 
 

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu 
z pohľadu uplatnenia absolventov. 
Asistent sociálnej práce 
Zákon č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a 
rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5 (1) b) 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  

         https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 
 

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so 
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Neaplikuje sa 
 

3. Uplatniteľnosť  
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  

 
Absolventi študijného programu Misijná a charitatívna práca v odbore Sociálna práca v I. stupni sa uplatnia ako asistenti sociálnej 
práce, schopní vykonávať činnosť v sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na päť kľúčových rezortov spadajúcich do kompetencií 
ústredných orgánov štátnej správy (ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti).   
 
Absolvent bakalárskeho štúdia misijnej a charitatívnej práce nájde uplatnenie v zariadeniach sociálnych služieb a starostlivosti o 
deti, dospelých a starších občanov, v združeniach a nadáciách zameraných na sociálnu, charitatívnu, humanitárnu i misijnú činnosť, 
v oblasti terénnej sociálnej, charitatívnej a misijnej práce, ale aj v oblasti administratívy sociálnych, charitatívnych, a 
humanitárnych projektov doma i v zahraničí, špeciálne v rozvojovom svete. Uplatní sa tiež  pri resocializácii sociálne 
neprispôsobivých občanov.  
 
Štúdiom získané vedomosti a spôsobilosti môže uplatniť tiež ako pracovník v inštitúciách sociálneho plánovania, organizácie a 

riadenia sociálnych služieb, v mimovládnych, charitatívnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich humanitárne a rozvojové 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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činnosti, ako aj vo verejno-právnych inštitúciách so zameraním na sociálnu oblasť. Môže pôsobiť taktiež v rezortných vzdelávacích 

zariadeniach.  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 

 

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  
MUDr. Mgr. Zuzana Dudová, absolvovala Bc. štúdium 2017, vedúca sociálneho a zdravotníckeho projektu pre utečencov 
v utečeneckých táboroch v Iraku  
Mgr. Przemek Ulman, absolvoval Bc. štúdium 2017, koordinátor sociálneho a zdravotníckeho projektu pre utečencov 
v utečeneckých táboroch v Iraku  
Mgr. Pavol Železník, absolvoval Bc. štúdium 2015, spoluzakladateľ o.z. Cesta mladých, podpora vzdelávania detí a mladých 
z ohrozených skupín, Plavecký Štvrtok a Lozorno 
Mgr. Mária Jackulíková,  absolvovala Bc. štúdium 2015, misijná pracovníčka a koordinátorka projektu pre utečencov   
Mgr. Zuzka Štefečeková – Reháková, absolvovala Bc. štúdium 2008, olympijská víťazka OH 2020 Tokyo  
Mgr. Peter Kvasnica, absolvoval Bc. štúdium 2008, v rokoch 2013-2015 misijný pracovník na Haiti 
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, absolvent Bc. 2008, misijný pracovník a koordinátor humanitárneho projektu v Buikwe, Uganda 
 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
 
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
4. Štruktúra a obsah študijného programu 

 
Návrh na tvorbu a úpravu študijného programu predkladá osoba zodpovedná za študijný program rektorovi VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Presný postup vytvárania a schvaľovania nového študijného programu alebo úpravu aktuálneho študijného programu či jeho zánik 
upravuje dokument „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ schválená rektorom VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Riadi sa pritom, okrem platnej legislatívy, kritériami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
 

a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 
Bakalárske vzdelávanie misijnej a charitatívnej práce má extenzívny a interdisciplinárny charakter. Zabezpečuje sa v súlade s 
odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), 
smernicami Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠ ZSP sv. Alžbety v Bratislave. 
 
Cieľom vzdelávania prvého stupňa v študijnom programe Misijná a charitatívna práca v odbore Sociálna práca je, aby absolventi 
nadobudli také odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, aby boli spôsobilí k výkonu priamej sociálnej a charitatívnej 
práce so sociálnym klientom v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Absolventi získajú poznatky potrebné pre prácu 
v zariadeniach štátnych, obecných, mimovládnych, charitatívnych a cirkevných organizácií. Ďalším cieľom bakalárskeho stupňa 
štúdia je podporovanie schopnosti študentov myslieť celostne a tvorivo, analyticky aj synteticky, odborne a kriticky, a rozvíjať 
osobnostný potenciál študentov. Bakalárske vzdelávanie vedie študentov k získaniu schopnosti analyzovať a implementovať 
teoretické poznatky do praxe. Absolventi počas štúdia nadobudnú: 
 
Odborné vedomosti 

- poznatky z dejín, etiky, teórie, metód sociálnej a charitatívnej práce, zo základov misiológie a humanitárnej práce a ich 
porozumenie nevyhnutné na priamu prácu s jednotlivcom alebo rodinou v terénnej, ambulantnej a rezidenciálnej sociálnej 
a charitatívnej práci;  
- porozumenie systémovým nástrojom sociálnej politiky, potrebné k uplatňovaniu princípov sociálnej spravodlivosti, ľudských 
práv, solidarity, sociálnej súdržnosti (kohézie), spoločnej zodpovednosti za sociálny rozvoj v spoločnosti; 
- základné vedomosti z hraničných disciplín odboru, a to filozofie, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie, etiky, 
pedagogiky, právnych a zdravotníckych disciplín potrebných na interdisciplinárnu sociálnu prácu; 

Praktické zručnosti 
- vystupovať v súlade s profesijnými cieľmi, etickými hodnotami a princípmi sociálnej práce; 
- schopnosť eticky zodpovedného rozhodovania; 
- analyzovať príčiny porúch sociálneho fungovania jednotlivcov a rodín, zrealizovať sociálne hodnotenie a koncepčne navrhnúť 
možnosti sociálnej prevencie a intervencie; 
- aplikovať metódy a techniky sociálnej a charitatívnej práce v priamej práci s vybranými cieľovými skupinami klientov, akými 
sú obete domáceho násilia, závislí, rodiny v kríze, osoby vyššieho veku a iné; 
- kriticky posúdiť vhodnosť a primeranosť použitia metód a techník sociálnej prevencie, sociálnej a charitatívnej práce, 
dokumentovať, kriticky reflektovať a prezentovať svoju prácu; 
- podieľať sa na príprave výskumu v sociálnej práci; 

Kompetencie 
- základné sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre prácu v pomáhajúcich profesiách, akými sú schopnosť sebareflexie, 
profesionálna, asertívna a empatická komunikácia; 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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- spôsobilosti k výkonu sociálnej práce v inštitúciách verejnej správy a neziskových organizáciách poskytujúcich základné 
sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu; 
- spôsobilosti identifikovať a zhodnotiť etické, psychosociálne a právne súvislosti sociálnej a charitatívnej práce; 
- schopnosť aktívne spolupracovať s kolegami a odborníkmi z iných profesií v rámci interdisciplinárneho prístupu; 
- schopnosť samostatne získavať nové poznatky v odbore a rozširovať svoje vedomosti. 

 
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.  

Študenti si môžu svoj študijný plán štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných 
podmienok štúdia. 

 
c) V študijnom pláne spravidla uvedie:  

- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že 
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety, 

- v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky 
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),  

- prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,  
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, 

záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, 
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami 
predmetov), 

- osnovu/ sylaby predmetu,  
- pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  
- kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  
- osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  
- učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  
- miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 
 

Misijná a charitatívna práca (MChP), bakalársky stupeň (Bc.), externá forma (EXT): 
 
MChP, Bc., EXT, 1. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

semester 

Prednášajúci 

Misiológia  I A   5 P 14/2 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD.  

Základy psychológie a vývinová psychológia  4 P 8 PhDr. Barbora Kuchárová. PhD., MBA 

Ročníková práca  4 P 8 PhDr. Kristína Pauerová, PhD. 

Etika  3 P 8 prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA 

Sociálna filozofia  3 P 8 doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 

Dobrovoľnícka činnosť  2 P 12  
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD.  

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Anglický jazyk 2 V 
12 

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 
12 

Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 21    

 
MChP, Bc., EXT, 1. ročník, LS  

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

semester 

Prednášajúci 

Misiológia I B  5 P 12/2 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 
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Základy a teória sociálnej práce  5 P 8 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Sociológia 4 P 8 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.  

Psychológia osobnosti a sociálna psychológia  4 P 8 PhDr. Barbora Kuchárová. PhD., MBA 

Odborná prax a seminár 3 P 30 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Religionistika  3 P 8 prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

SPV – sebapoznanie  2 P 8 doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Voľná prednáška 1 P 3 pozvaný prednášajúci 

Anglický jazyk 2 V 12 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 12 Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 27    

 
 
MChP, Bc., EXT, 2. ročník, ZS  

Predmet  Kredit 
Typ 

predmetu  

Hodinová 
dotácia za 
semester 

Prednášajúci 

Sociálna náuka Cirkvi 5 P 8 ThLic. Mgr. Daniel Dian 

Misiológia II 5 P 10/2 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

Mgr. František Neupauer, PhD. 

Štatistika pre sociálnu prácu 3 P 8 prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 

Biológia a zdravoveda pre MChP 3 P 8 
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Závislosti a sociálna práca so závislými 3 P 8 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Sociálna práca so seniormi  3 P 8 doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD., 
mimoriadny profesor 

Animácia v skupine a tíme 2 P 8 Mgr. Alena Šlezingerová 

SPV – komunikácia 2 P 8 doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Anglický jazyk 2 V 12 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 12 Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 26   
 

 

MChP, Bc., EXT, 2. ročník, LS  

Predmet  Kredit  Typ predmetu  
Hodinová 
dotácia za 
semester 

Prednášajúci 

Metódy sociálnej práce 5 P 8 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Kazuistika 4 P 8 doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Sociálne služby 4 P 8 doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 

Odborná prax a seminár 4 P 50 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 
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MChP, Bc., EXT, 3. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 
dotácia za 
semester 

Prednášajúci 

Misiológia III 5 P 10/2 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Základy sociálnej politiky  5 P 8 
doc. PhDr. Daniela Giertliová – 

Bachyncová, PhD. 

Sociálna patológia 5 P 10 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, 
MBA  

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Sociálna práca s rodinou 4 P 8 
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.  
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol 

Tománek, PhD., MBA, MHA 

Základy práva pre MChP 3 P 12 doc. JUDr. PhDr. Jaroslava  Drgová, PhD. 

Základy výskumu v sociálnych vedách  2 P 8 prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Anglický jazyk 2 V 12 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 12 Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 24   
 

 

MChP, Bc., EXT, 3. ročník, LS  

Predmet / Subject Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 
dotácia za 
semester 

Prednášajúci 

Sociálne zabezpečenie 5 P 8 
doc. PhDr. Daniela Giertlyová – 

Bachyncová, PhD. 

Humanitárna práca a prvá pomoc 4 P 10 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, 

MBA 
Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna 
kuratela 

4 P 8 
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.  

Základy pedagogiky a sociálna 
pedagogika  

3 P 8 prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Pavol Tománek, 
PhD., MBA, MHA 

Medzinárodné právo 2 P 8 JUDr. Michal Kunošík, CSc. 

Voľná prednáška 1 P 3  pozvaný prednášajúci 

Anglický jazyk 2 V 12 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 12 Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 19   
 

Kultúrna a sociálna antropológia  3 P 8 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Psychiatria pre sociálnu prácu 3 P 8 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Voľná prednáška 1 P 3  pozvaný prednášajúci 

Anglický jazyk 2 V 12 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 

Ruský jazyk 2 V 12 Mgr. Jana Jacková 

KREDITY SPOLU 24   
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MChP, Bc., EXT, 4. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

semester 

Prednášajúci 

Teória a metódy charitatívnej práce 5 P 8 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Terénna sociálna práca  4 P 8 doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 

Hospodárenie pre MChP  4 P 10 Mgr. Ing. Juraj Barát 

Geografia 2 P 8 doc. RNDr. Mgr.  Milica Páleníková, PhD. 

Seminár k bakalárskej práci  2 P 6 PhDr. Kristína Pauerová, PhD. 

KREDITY SPOLU 17    

 

MChP, Bc., EXT, 4. Ročník, LS 

Štátne bakalárske skúšky 

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Obhajoba bakalárskej práce  10 P 

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie  7 P 

Misiológia a charitatívna práca 7 P 

KREDITY SPOLU 24  

 
d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí 

študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na 
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.  
 

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 ECTS kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 
 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta 
v študijnom programe v štruktúre:  
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0 kreditov 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0 kreditov  
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o 

učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, 
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10 kreditov 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 7 kreditov 
 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 
tomuto hodnoteniu.  
 
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu sú 

uvedené v Študijnom poriadku a Skúšobnom poriadku VŠ ZSP sv. Alžbety, ktoré sú uvedené na webstránke školy 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) a sú v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 

vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 4, str.91. 

Hodnotenie predmetov študijného programu sa uskutočňuje známkami podľa klasifikačnej stupnice, ktorá pozostáva zo šiestich 

klasifikačných stupňov: A – výborné výsledky, 100-91 %;   B – veľmi dobré výsledky, 90-81 %;   C – dobré výsledky, 80-73 %;   D – 

uspokojivé výsledky, 72-66 %;   E – dostatočné výsledky, 65-61 %;   FX – nedostatočné výsledky, 60-0 %. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  
 

O prihláške študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium rozhoduje dekan 
príslušnej fakulty alebo inštitútu vysokej školy do 30 dní od doručenia prihlášky. Postup študenta v študijnom programe, 
podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa riadia Študijným poriadkom a Nariadením rektora, 
ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
 

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).  
 

- Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku (2020) 
- Dieťa ako obeť kriminality (2020) 
- Závislosť od internetu a mobilných telefónov (2020) 
- Nová evanjelizácia na Slovensku (2019) 
- Liečba drogovej závislosti v centre Takiwasi v Peru (2019) 
- Medzináboženský dialóg kresťanstva a islamu (2018) 
- Minority Iraku: ich budúcnosť a nádej na zmierenie (2017) 
- Stratégia plánovania zahraničných humanitárnych akcií (2017) 
- Najvýznamnejšie faktory vplývajúce na vznik užívania drog (2017) 
- Animoterapia a jej význam pre ľudí s telesným postihnutím (2017) 
- Otroctvo v dejinách ľudstva a pohľad Cirkvi naň až po súčasnosť (2016) 
 

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  
- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.  
 
Cieľom bakalárskej práce je preukázať schopnosti absolventa študijného programu systematicky pracovať so zvolenou témou na 
základe použitej domácej a zahraničnej literatúry, ako aj preukázanie zvládnutia teoretických základov a odbornej terminológie, 
základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Bakalárska 
práca môže mať prvky pôvodnosti, kompilácie, sumarizácie a prehľadového spracovania témy. Kritéria na bakalársku prácu v 
študijnom programe nevyžadujú uskutočnenie empirického výskumu. V odôvodnených prípadoch je vhodné, aby študent priniesol 
náčrt možného  empirického výskumu (ciele a metodika výskumu). Cieľom záverečnej práce je zmapovanie, riešenie a navrhovanie 
výstupov pre prax v oblasti sociálnej, charitatívnej a misijnej práce, so zameraním sa na problémy jednotlivcov, rodín, skupín a 
komunít v oblasti verejného i neziskového sektora. Dôraz sa kladie na zmapovanie a popísanie nových fenoménov objavujúcich sa 
najmä v praktickej činnosti sociálnych a misijných pracovníkov. Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 40-50 strán. Tému práce si 
študent vyberá z portfólia tém zadávaných každoročne Katedrou misiológie, alebo príde s vlastnou témou, ktorú schvaľuje vedúci 
katedry. 
 
Každému študentovi je pridelený školiteľ bakalárskej práce, ktorý má ukončený 2. stupeň VŠ štúdia z radov pedagogických 
zamestnancov vysokej školy alebo externých spolupracovníkov – odborníkov z praxe. Pod vedením školiteľa študent vypracuje 
bakalársku prácu a minimálne 6 týždňov pred obhajobou ju odovzdá na sekretariáte katedry.  
 
Obhajoba bakalárskej práce prebieha v troch častiach. V prvej časti študent prezentuje bakalársku prácu a jej výsledky. V druhej 
časti obhajoby sa predstaví školiteľský a oponentský posudok a študent sa vyjadruje k pripomienkam a položeným otázkam v 
posudkoch. Treťou časťou obhajoby je diskusia k téme a spracovaniu práce, vedená predsedom štátnej skúšobnej komisie. 
 
Každú záverečnú bakalársku prácu hodnotí školiteľ a oponent vo svojom posudku. Hodnotia sa tieto parametre bakalárskej práce:  
– aktuálnosť zvolenej témy,  
– formálne spracovanie práce: hodnotí sa najmä členenie kapitol, jazyková stránka, úprava textu, grafy, tabuľky, práca s citačnou a 
bibliografickou normou, dodržanie stanoveného rozsahu bakalárskej práce, 
– úroveň spracovania teoretickej časti: hodnotí sa najmä držanie sa témy práce, spracovanie nových poznatkov, logická nadväznosť 
v texte, prínos teoretickej časti, 
– úroveň spracovania náčrtu empirického prieskumu (pokiaľ ho práca obsahuje): hodnotí sa najmä cieľ, adekvátnosť zvolených 
prieskumných metód, plánovaný spôsob získavania údajov,  
– práca s použitou literatúrou: hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej literatúry vo vzťahu k téme, 
zaradenie literatúry nad rámec povinnej, 
– školiteľ hodnotí tiež spoluprácu so študentom. 
Školiteľ i oponent dostane predtlač posudku, v ktorom priradia k jednotlivým parametrom body podľa uváženia. Každý parameter 
má stanovený maximálny počet bodov. Celkový maximálny počet bodov je 100.   
 
Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prác - Bodové maximum  
1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce – 10  
2. Formálne spracovanie bakalárskej práce – 20  
3a. Úroveň spracovania teoretickej časti – 30  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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3b. Úroveň spracovania empirickej časti – 30 (pozn.:  prípade, ak ide o prácu čisto teoretickú, je možné prideliť až 60 bodov) 
4. Práca s použitou literatúrou – 10  
5. Celkový počet získaných bodov – 100  
 
Počet bodov známka Počet bodov známka 
100 – 95 bodov      A 87 – 76 bodov      D 
94 – 90 bodov      B 75 – 65 bodov      E 
89 – 82 bodov      C 64 a menej bodov      Fx 
 
V ďalších predmetných situáciách sa postupuje v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality 
VŠZaSP“, ako aj  Študijného poriadku a Nariadení rektora.  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 
5. Informačné listy predmetov študijného programu  

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 
 

Obsah informačných listov je v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ 
(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice).  

 
 

Abecedný zoznam informačných listov 

   Anglický jazyk Sociálna filozofia  

Animácia v skupine a tíme Sociálna náuka Cirkvi 

Biológia a zdravoveda pre MChP Sociálna patológia 

Dobrovoľnícka činnosť Sociálna práca s rodinou 

Etika  Sociálna práca so seniormi  

Geografia Sociálne služby 

Hospodárenie pre MChP  Sociálne zabezpečenie 

Humanitárna práca a prvá pomoc  Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna kuratela 

Kazuistika Sociológia 

Kultúrna a sociálna antropológia  SPV – komunikácia 

Medzinárodné právo SPV – sebapoznanie  

Metódy sociálnej práce Štatistika pre sociálnu prácu 

Misiológia  I A   Teória a metódy charitatívnej práce 

Misiológia I B  Terénna sociálna práca  

Misiológia II Voľná prednáška 

Misiológia III Základy a teória sociálnej práce  

Odborná prax a seminár Základy pedagogiky a sociálna pedagogika  

Psychiatria pre sociálnu prácu Základy práva pre MChP 

Psychológia osobnosti a sociálna psychológia  Základy psychológie a vývinová psychológia  

Religionistika  Základy sociálnej politiky  

Ročníková práca  Základy výskumu v sociálnych vedách 

Ruský jazyk Závislosti a sociálna práca so závislými 

Seminár k bakalárskej práci    

  

  Anglický jazyk 6-krát 

Odborná prax a seminár 2-krát 

Ruský jazyk 6-krát 

Voľná prednáška 3-krát 

 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Zoznam informačných listov jednotlivých predmetov je dostupný na tomto webovom (hypertextovom) odkaze: 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/dokumenty 

 
 
 

Linky:   https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
               https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
               http://www.scopus.org/name/publications/citations  
               https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
               http://cms.crepc.sk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3011d Názov predmetu:  Anglický jazyk 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
  externá forma -12 hodín seminárov - konverzácií za týždeň prezenčne  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, 2.ročník, 3.ročník zimný a letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
  Získanie minimálneho celkového počtu bodov: 60. Hodnotiť sa budú nasledovné kritéria:úloha úloha v priebehu semestra (20/100 bodov), účasť 
a aktivita na hodinách (20/100 bodov), záverečný test (60/100 bodov).   
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 bodov, B: 81-90 bodov; C: 73-80 bodov; D: 66-72 bodov, E: 66-60  
bodov. 

 

Výsledky vzdelávania: 
 Študenti si osvoja dané gramatické javy. Počas kurzu im bude predstavená rôzna slovná zásoba. Počas hodín budú pracovať v tíme aj samostatne. 
Študenti budú na hodinách diskutovať na aktuálne témy, najmä v oblasti, ktorú študujú. Počas kurzu budú využívať Internet a komunikačné 
technológie najmä k vypracovaniu daných úloh. Po absolvovaní kurzu budú schopní komunikovať v cudzom jazyku na rôzne témy (napr. časový 
manažment, osobné financie, misie), budú schopní komunikovať aj písomne a budú schopní porozumieť článku a nahrávky na relevantnej úrovni.  
 

Stručná osnova predmetu: 

 
1.  Prítomné časy 
2.  Minulé časy 
3.  Budúce časy 
4.  Podmienkové vety 
5. Jazyk (stretnutia – meetings) I. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 
GAIRNS, R. – REDMAN, S. 2009. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford 
University Press, 2009. 
GUDE, K. 2010. New Fast Class. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
MURPHY, M. 2004. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004. Online zdroje: http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:50 

 A B C D E FX  

 40% 40% 20%    

Vyučujúci: 
  Mgr. Mário Jančovič, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1347d Názov predmetu: Animácia v skupine a tíme 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externé štúdium: 8 h. prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Prezenčná a aktívna účasť na stretnutiach. Vypracovanie a odovzdanie 1 projektu: návrh tímovej aktivity, v ktorej využijú poznatky zo 

seminára a aplikujú ich do teoretickej časti práce. Projekt je hodnotený 30 bodmi. Pre úspešnosť skúšky je nutné získať min. 20 bodov. 

Hodnotí sa tvorivosť,  nápaditosť, kreativita a schopnosť implementovať poznatky do praxe.  

Výsledky vzdelávania: Študenti sa oboznámia so špecifickým pedagogickým prístupom v rámci primárne sociálnej prevencie detí 

a mládeže. Získajú prehľad o rôznych možnostiach dobrovoľníckej práce a zoznámia sa s konkrétnymi skúsenosťami dobrovoľníkov 

v rôznych oblastiach a krajinách. Svoje teoretické poznatky si budú môcť porovnať s praktickými skúsenosťami overenými prácou v teréne. 

Na základe absolvovania predmetu si osvoja metódy fungovania v pracovnom kolektíve a predíde sa nežiaducim a negatívnym javom pri 

následnej tímovej práci. Získajú základné informácie o animácií v skupine a tíme. Osvoja si poznatky, potrebné na fungovanie v tíme. 

Precvičia si komunikáciu, zvládanie záťažových situácii, nadobudnú poznatky o timemanagmente. Študenti po úspešnom absolvovaní 

predmetu, by mal byť schopný zapojiť sa do práce v tíme, najmä v dobrovoľníckych projektoch. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Základné pojmy: animácia, skupina, práca so skupinou a v skupine, timemanagment 

2. Systémy animácie, osobnosť animátora 

3. Komunikácia v skupine – spätná väzba, vedenie skupiny, dôvera v skupine, empatia, asertivita 

4. Riešenie konfliktov 

5. Základné prostredie animácie, dynamika skupiny 

6. Duchovný rozmer 

7. Angažovanie sa, tvorivosť 

8. Pravidlá a základné prínosy tímovej práce, faktory ovplyvňujúce úspešnosť tímovej práce, výhody a nevýhody tímovej práce 

Odporúčaná literatúra:  

ASSLANDER, F. -  GRUN, A. 2010. Time management jako duchovní úkol. Kostolní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. 

BARANYAI, L. 2000. Animácia skupín. Bratislava : Združenie saleziánskej mládeže, 2000.   

BARANYAI, L. 2008. Príprava stretnutí a itinerárov. Bratislava : Združenie saleziánskej mládeže, 2008. ISBN 978–80–89405–02-2. 

DEGRO, P., MIHÁLIK, J. 2017. Kráčame s animátormi. Základné princípy saleziánskej práce s animátormi. Bratislava : Vydavateľstvo Don 

Bosco, 2017. 

HAMBÁLEK, V. 2005. Úvod do voľnočasových aktivít s klientskymi skupinami sociálnej práce. Edícia sociálna práca–sociálna politika. 

Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2005. ISBN 80–89185–11–8 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2012. Horieť, ale nevyhorieť. Bratislava : Karmelitánské nakladatelství, 2012. 

HAYES, N.: 2021. Základy sociálnej psychológie. Praha : Portál, 2021.  

MIKULAŠTÍK, M. 2003. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada, 2003. 

PRIETO, J. 1996. Smer–človek. Bratislava : Vydavateľstvo don Bosca, 1996. ISBN 80–85405–52-0 

PRALONG, J. 2021. Najít smysl v našich selháních. Praha : Portal, 2021.  

YALOM, I. D. 2021. Teorie a praxe skupinové  psychoterapie. Praha : Portal, 2021. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov - 50 

A B C D E FX 

11,76 % 20,59 % 29,41 % 23,53 % 14,71 % 0 % 
 

Vyučujúci: Mgr. Alena Šlezingerová 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3181d Názov predmetu: Biológia a zdravoveda pre MChP 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: 8 prednášok blokovo za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu a spôsob hodnotenia: : Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. 

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

Klasifikačná stupnica : A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 

% bodov. 

Výsledky vzdelávania: Študent si osvojí teoretické informácie o základných prejavoch živých systémov so zameraním na biológiu človeka. 

Štúdiom biológie a zdravovedy nadobudne základné poznatky a osvojí si základy anatómie a fyziológie ľudského organizmu. Študent sa 

oboznámi so základnými interakciami buniek, orgánových systémov a ľudského organizmu s prostredím. 

Stručná osnova predmetu:  

 Bunka, dôležité molekuly biologických systémov.  

 Cytoplazmatická membrána. 

 Dedičnosť a základy genetiky. Diferenciácia. 

 Rozmnožovanie, programovanie a vývoj ľudského plodu. 

 Telesné tekutiny a orgánové systémy (ich štruktúra a funkcia). 

 Pohybová sústava, rast tela.  

 Krv a krvný obeh. 

 Dýchací systém.  

 Tráviaci systém.  

 Vylučovací systém. 

 Reprodukčný systém. 

 Endokrinný systém. 

 Nervový systém. 

 Imunitný systém. 

 Prostredie a živý organizmus a ekológia 

Odporúčaná literatúra: 

ŠUVADA, J. 2013. Somatológia – vybrané kapitoly pre medziodborové štúdium. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety 

BOŠÁK, V. 2019: Biológia človeka pre nelekárske študijné programy, Trnava: Trnavská univerzita. ISBN: 978-80-56803639  

DYLEVSKY, I, 2019. Somatologie . GRADA: 2019. ISBN: 978-80-271-2111-3 

MELLOVÁ, Y., a kol. 2010. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy. 2010. Martin: Osveta, 2010. 183 s. ISBN 978-80-8063-335-6.

  

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

Poznámky: povinný predmet 

Celkové hodnotenie predmetu: študent získa na základe súčtu priebežného a záverečného hodnotenia. 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: Nový predmet Názov predmetu: Dobrovoľnícka činnosť I.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Externá forma: 12 hodín dobrovoľníckej činnosti za semester 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  1.ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Potvrdenie o absolvovaní dobrovoľníckej praxe 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa nielen teoretickú, ale aj praktickú skúsenosť z rôznych sociálnych zariadení, kde participuje aktívnou účasťou na dobrovoľníckej 

činnosti. 

Stručná osnova predmetu: 

Dobrovoľnícka činnosť študenta v sociálnom zariadení podľa ľubovoľného výberu v trvaní zimného semestra. 

Odporúčaná literatúra: 

Rochester, C., Paine, A., Howlett, S., Zimmeck, M.: Volunteering and Society in the 21st Century, Palgrave Macmillan, 2009.  
  Bútora, M., Bútorová Z., Strečanský, M.: Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na    Slovensku - trendy a perspektívy, vyd. Včelí dom Bratislava, 
2012. 
  Zákon č. 406/2011 z. z. Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  Gregorová, A.: Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Bratislava, 2018. 
 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: na základe potvrdenia o absolvovaní dobrovoľníckej činnosti v konkrétnom zariadení.  

Vyučujúci: 
  Mgr. Mário Jančovič, PhD.  

Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3153d Názov predmetu: Etika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo, e-learning 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma: Záverečná písomná skúška.   
Klasifikačná stupnica:  A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 

0 % bodov 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 61 percent.                    

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si osvoja  základné pojmy a princípy z etiky pomáhajúcich profesií, zamerané najmä na oblasť bioetiky a etiky v sociálnej práci. 
Precvičia si schopnosť samostatne analyzovať a hodnotiť konkrétne etické problémy a situácie, s použitím racionálnej argumentácie, 
založenej na faktoch. Osvoja si postup riešenia etickej dilemy v praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základné etické pojmy a princípy 
2. Dobro a zlo 
3. Mravné normy versus právne normy 
4. Etická dilema a jej riešenie 
5. Etický kódex sociálnych pracovníkov 
6. Etické aspekty rôznych systémov sociálneho zabezpečenia 
7. Etické aspekty plánovania rodičovstva 
8. Etické problémy prenatálnej starostlivosti a umelého ukončenia tehotenstva  
9. Etické aspekty práce s terminálne chorými a umierajúcimi 
10. Eutanázia ako etický problém 
11. Etické aspekty liečby neplodnosti 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. a kol. 2016. Etické kódexy sociálnej práce. Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. 2016 
Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike. 2021.  KSP, 2021  
KOPŘIVA, K. 2016. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2016. 
PŘÍKASKÝ, J.  2000.  Učebnice základů etiky. Karmelitánské nakladatelství. 2000.   
LUKASOVÁ, E. 2006. I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno: Cesta, 2006. 
GAARDER, J. 2021. Sofiin svet. Román o dejinách filozofie. Bratislava: Lindeni, 2021. 
REAMER, F. G. 2018. Social Work Values and Ethics. 5th ed. New York: Columbia University Press,  2018. 
TRIZULJAKOVÁ, J. et al. 2016.  Medicínska etika: Vybrané kapitoly: 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.  
WILLIAMS, J. R. 2008.  Príručka lekárskej etiky. Svetová asociácia lekárov.  Ferney-Voltaire Cedex,  2008.   

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 7 

A B C D E FX 

28,6% 42,8% 28,6%    
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD., MHA.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3119d Názov predmetu: Geografia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

8 hodín prednášok prezenčne alebo dištančne online za semester  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:, externá forma: 4.ročník zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Seminárna práca - prezentácia a test s hodnotením A:10-9bodov, B:8bodov, C:7bodov, D:6bodov, 

E:5bodov, Fx:4-0bodov. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je spoznávať krajinu v celej jej komplexnosti a zložitosti, porozumieť vzťahom medzi jednotlivými 

zložkami a prvkami krajiny a chápať ich vzájomnú previazanosť; predstaviť svet cez projekty a aktivity VŠZaSP  sv. Alžbety; ozrejmiť si 

globálne výzvy dnešnej doby a možnosti eliminovania a riešenia globálnych problémov. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Úvod do geografie (objekt, predmet, regionálna humánna geografia, metódy a ciele) 

2. Svet v ktorom žijeme (globálne problémy ľudstva, ich riešenie) 

3. Geograficko- misijný pohľad na projekty VŠZaSP sv. Alžbety 

Odporúčané zdroje: 

ŠRAMKOVÁ, M., KRČMÉRY, V., PÁLENÍKOVÁ, M. a kol. 2018. Aktuálne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej práci. VŠZaSP v 

Bratislave, 2018. 200 s. ISBN 987-80-569-0000-1 

Projekty VŠZaSP sv. Alžbety, https://www.seu.sk/our-projects/ 

BUČKO,L. a kol.: Globálna rozvojová pomoc, Bratislava 2017, Vysokoškolské skriptá Vydavateľ: Dvojfarebný svet, 

http://publikacie.dvojfarebnysvet.sk/ 

Take Action for the Sustainable Development Goals, UN 2020, online: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/ 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj.  https://www.minzp.sk/agenda-2030/ 

World Bank. Helping Countries Navigate a Volatile Environment, 2018. https://www.worldbankorg/en/topic/fragilityconflictviolence/ove 

rview#  

Global internal displacement database 2019, https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data 

WFP 2020: Our vision: five steps to Zero Hunger. https://www.wfp.org/zero-hunger 

WHO 2018: Climate Change and Health. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 

UN DESA – International Migration Wallchart 2017 (http://www.un.org/en/ development /desa/population/  

migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2017.pdf) 

UNISDR 2016: Report of the Open-ended intergovernmental    expert    working    group    on indicators   and   terminology   relating   to   

disaster risk reduction.  https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO): http://www.mvro.sk/old/sk/ humanitarna-pomoc  

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

29,94 % 38,70 % 18,08 % 7,63 % 2,26 % 3,39 % 
 

Vyučujúci:  

doc. Mgr. RNDr. Milica Páleníková, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.minzp.sk/agenda-2030/
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.wfp.org/zero-hunger
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1368d Názov predmetu: Humanitárna práca a prvá pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: výučba v blokoch, 10 hodín prednášok a seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešné 

vypracovanie písomného testu. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študent sa oboznámi s celosvetovými problémami súčasnosti, na ktoré bude nadväzovať oboznámenie sa 

s medzinárodnými inštitúciami v kontexte humanitárnej pomoci. Pochopí čo je humanitárna pomoc, jej charakter, princípy, ciele, cieľové 

skupiny, pojem bezpečnosti, ako aj riešenie krízových situácií. Naučí sa primerane zvládať jednotlivé akútne stavy s ktorými sa 

v humanitárnej práci môže stretnúť v pozícii poskytovateľa, ale aj prijímateľa pomoci. Študent si osvojí základy prvej pomoci, ktorá má svoje 

špecifiká najmä v extrémnych situáciách v zmysle lokality a rozsahu poskytovania pomoci. Zvládne určenie správneho postupu, záchrannej 

liečby akútnych ochorení, polohovanie zraneného, zabezpečenie, resp. znovuobnovenie vitálnych funkcií, identifikáciu krvácania a jeho 

zastavenie, imobilizáciu zlomenín. Osvojí si zvládnutie akútnych situácií interného rázu – otravy, uštipnutia, kŕčové febrilné stavy, 

podchladenie a prehriatie organizmu, šokové stavy. Študent pochopí špecifiká poskytovania akútnej pomoci zamerané na humanitárnu 

pomoc v rozvojových krajinách ako aj  na humanitárnu pomoc v Európe, kde sú prijímateľmi migrujúci ľudia z tretích krajín, ale aj lokálni 

obyvatelia nachádzajúci sa v krízových situáciách. 

Stručná osnova predmetu:  

 História a celosvetové problémy súčasnosti 

 Medzinárodné inštitúcie v kontexte humanitárnej pomoci 

 Humanitárna pomoc a etické aspekty humanitárnej pomoci 

 Bezpečnosť na humanitárnych projektoch 

 Zdravotné riziká a očkovanie u humanitárnych pracovníkov 

 Migranti, vysídlenci a utečenci 

 Priority prvej pomoci v zmysle lokality poskytovania pomoci 

 Akútna psychická kríza, Hyperventilácia z psychických dôvodov 

 Psychologická prvá pomoc 

 Bolesť na hrudi a dušnosť 

 Poruchy vedomia 

 Alergické reakcie 

 Úrazy, krvácania a rany bodné, rezné a strelné  

 Uhryznutia zvieratami, hadmi, pavúkmi 

 Uštipnutia hmyzom, poranenia koralmi 

 Vykĺbenia a zlomeniny 

 Minimum k obväzovej technike 

Odporúčaná literatúra:  

ŠUVADA, J a kol. 2016. Globálna rozvojová pomoc. Bratislava: Dvojfarebný svet. ISBN: 978-80-972478-1-2 

BENCOVÁ, M a kol. 2017. Hurá! Idem na projekt. Bratislava: Dvojfarebný svet. ISBN: 978-80-972478-2-9 

ŠRAMKOVÁ, M. a kol.2018. Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej práci. Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety. ISBN 978- 80-

2388052-7.     

KALÁTOVÁ, D. 2019. První pomoc pro zdravotnické a sociální bakalařské studijní programy. Příbram: Ústav J.N. Neumana. ISBN: 978-80-

88206-15-6 

JACKULIKOVA, M., KOZOŇ, V. 2019. Migrujúci ľudia a ich rany - základný kurz manažmentu rán. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-

0579. - Roč. 28, č. 1 (2019) s. 4-26 

HRNČIAR, B. 2019. Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach. Bratislava: Human2human ISBN: 978-80-973140 – 1-9 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmet 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA,      Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1323d Názov predmetu: Hospodárenie pre MCHP 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externé štúdium: 10 hodín prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo, e-learning. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denná forma 1. ročník; externá forma 4. ročník - oba zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý  

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
prezenčná a aktívna účasť na prednáškach a vypracovanie a prezentácie zadaných cvičení; na získanie hodnotenia A je potrebné získať 
najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 73 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 
bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  
Skĺbením časti ekonomickej teórie so skúsenosťami a príkladmi z praxe meniť spôsob myslenia z účtovníckeho prístupu k finančnému 
riadeniu v podmienkach neziskových organizácií; naučiť poslucháčov základné užívateľské programy a úvod do finančného modelovania. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Miesto ekonomiky pri práci v neštátnych subjektoch 

2. Hodnotový svet hospodára- etické príklady zo Starého a Nového zákona a z praxe 

3. Čo môžeme očakávať od ekonomiky a od účtovníctva 

4. Etapy finančného riadenia 

5. Rozpočet a práca s rôznymi druhmi rozpočtovania 

6. Zdroje neziskových organizácii 

7. Riadenie nákladov 

8. Základné doklady finančného riadenia 

9. Tabuľkový procesor MS EXCEL a jeho aplikácie 

10. Finančné modelovanie z oblasti rozpočtovania, riadenia nákladov, cash flow. 

11. Cvičenia a príklady. 

Odporúčaná literatúra: 
Biblia a financie. 2021. Dostupné na: https://www.bibliaafinancie.sk/. 
Franck, A. 2020. 25 Bible Verses About Managing Your Finances. Dostupné na: https://pushpay.com/blog/25-bible-verses-about-
managing-your-finances/. 
Hannagan T. J. 2003. Marketing pro neziskový sektor. 206 s. Management Press, Ringier ČR : Praha, 1996, 2003.  ISBN 8085943077.  
Hejduková, P., Hommerová D., Krechovská M. 2018. Řízení neziskových organizací: Klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Grada : Praha, 
2018. 208 s. ISBN: 978-80-247-3075-2. 
Plamínek, J. 2014. Diagnostika a vitalizace firem a organizací - Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. Grada : Praha, 2014. 184 
s. EAN 9788024753232 
Plamínek a kol. 1996. Řízení neziskových organizací: První český rádce pro pracovníky v občanských sdruženích, nadacích, obecně 
prospěšných společnostech, školách, církvích a zdravotních zařízeních. Nadace Lotos : Praha, 1996. 192 s.  
Register, CH. A., Grimes, P. W. 2013. Economics of Social Issues. 21st edition.    
Príručky k práci na PC, Príručky Microsoft Excel. 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 14 

A B C D E FX 

75% 25%     
 

Vyučujúci: Ing. Mgr. Juraj Barát – vedenie prednášok z vybraných kapitol a cvičenia,   
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – vedenie prednášok 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://www.bibliaafinancie.sk/
https://pushpay.com/blog/25-bible-verses-about-managing-your-finances/
https://pushpay.com/blog/25-bible-verses-about-managing-your-finances/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1342d Názov predmetu: Kazuistika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín kombinovanou formou, 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1.stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety:  
1.) Sociálna patológia, Metódy sociálnej práce 
2.) SPV – sebapoznanie, SPV – komunikácia, Základy a teória sociálnej práce; Základy psychológie a vývinová psychológia, Psychológia 
osobnosti a sociálna psychológia, Základy práva pre MCHP, Etika, Sociálna filozofia, Sociológia, Etika, Sociálna pedagogika, Sociálne služby, 
Biológia a zdravoveda pre MChP, Závislosti a sociálna práca so závislými, Sociálna práca so seniormi, Animácia v skupine a tíme. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať záverečnú skúšku ústnou formou 
prezenčne alebo distančne. 
Výstup z predmetu: úplné a samostatné vypracovanie kazuistických hárkov a z nich následne jednej a kompletnej kazuistickej správy 
sociálneho prípadu (jednotlivca alebo rodiny v sociálnom vylúčení alebo v sociálnej patológii). Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 
vedomosti budú hodnotené na 60 % alebo menej. Je potrebné dosiahnuť na hodnotenie A: 91 % – 100 %; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; 
D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti sa naučia pracovať s kauzistickou metódou sociálnej práce, uplatniť poznatky z prípadovej ale aj skupinovej sociálnej práce, 
najmä sociálnej práce s rodinou v etapách všetkých typov sociálnej anamnézy, diagnostiky, plánovania, intervencie, evaluácie 
a prognostiky. Študenti si osvoja zručnosti ako zachytiť a formulovať životnú históriu klienta, analyzovať ju a urobiť odborné vyhodnotenia 
z kazuistickej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

 Teoretický úvod do kazuistiky: Vymedzenie základných pojmov. Princípy kazuistiky. 

 Typy kazuistík v pomáhajúcich profesiách. 

 História základných metód v kazuistike: Prípadová sociálna práca. Sociálna práca a s rodinou a skupinou.  

 Etapy/ úrovne kazustického procesu: 
1 Osobné údaje o klientovi/tke 

‒ Meno klienta/klientky (zmenené): 
‒ Vek: 
‒ Aktuálne bydlisko/adresa (zmenená): 
‒ Štandard/ podmienky bývania (podčiarknite správne):  
‒ Kontakt (tel. č., e-mail) 
‒ Rodinný stav: 
‒ Zamestnanie (pracovná pozícia): 
‒ Vzdelanie (dosiahnuté/ posledné ukončené): 
‒ Počet súrodencov: 
‒ Počet detí - žijúcich/ mŕtvych/ potratov: 
‒ Zdravotný stav (podčiarknite správne):  
‒ Sociálna diagnóza (stanovenie/pomenovanie problému): 

2 Sociálna anamnéza: Využívanie techník psychogenetický/psychoanalitický/anamnestický  
rozhovor 
2.1 Osobná anamnéza 
2.2 Zdravotná anamnéza 
2.3 Profesionálna / školská anamnéza 
2.4 Rodinná anamnéza 

3 História/ vznik problému 
4 Status praesens 

4.1 Stručný popis/ analýza problému 
4.2 Pozitíva/ na čom stavať u klienta 
4.3 Negatíva/ čo korigovať u klienta 

5 Sociálna intervencia 
5.1 Intervenčný plan: stanovené ciele práce s klientom/kou 

‒ Kto urobí (klient, jeho rodina, odborníci, okolie) 
‒ Čo urobí (konkrétne kroky, činnosti, služby) 
‒ Ako/ za akých podmienok urobí (zvoliť vhodné metódy a formy) 
‒ Dokedy urobí (konkrétny časový limit): 

o Krátkodobé ciele (denný, týždenný, mesačný, ročný) 
o Strednodobé ciele (1 - 5 rokov) 
o Dlhodobé ciele (viac ako 5 rokov) 

 
5.2 Použité metódy práce s klientkou 
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6 Ukončenie prípadu 
7 Vyhodnotenie/ evaluácia prípadu (podľa kazuistického hárku) -,  

‒ vzťah poradcu a klienta 
‒ úroveň naplnenia cieľov 
‒ účasť klienta na plnení cieľov 
‒ hodnotenie zvolenej stratégie 
‒ adekvátnosť využitia metodiky 
‒ spôsob aktivizácie klienta a jeho okolia 

 záver kauzistického prípadu 
8 Sociálna prognóza 

‒ Krátkodobá prognóza (do 6 mesiacov): 
‒ Dlhodobá prognóza (viac ako 6 mesiacov – 5 rokov, príp.viac) 

9 Katamnéza 

 Príklady vypracovaných prípadových štúdií v sociálnej práci zo Slovenska a zahraničia 

 Prezentácia a analýza kazuistiky: Vypracovanie kazuistickej správy na podklade vypracovaného kazuistického hárku. 

Odporúčaná literatúra:  
HUČÍK, J. – HUČÍKOVÁ, A. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava, VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
KOVÁČ, R., POLOŇOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, K., MIKOLÁŠOVÁ, G. et al. 2018. Absence of TB and HIV in sheltered homeless population of 
Bratislava (Slovakia) In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. LXVII, č. 6 (2018) s. 202-203. 
POLOŇOVÁ, J. 2012. Nízkoprahový prístup v službe ľuďom bez domova na zlepšenie kvality ich života a zdravia v Ošetrovni svätej Alžbety v 
Bratislave. 2012. Konferencia Kultúra života – kultúra pre život. Fórum života, Bratislava: SÚRZA, 25.10.2012. 
MONDAL, P. 2021. Social Casework Processes: Study and Diagnosis. Dostupné na: https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/social-
casework-processes-study-and-diagnosis/36564,  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16 

A B C D E X 

62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5 %  
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. – vedenia prednášok a cvičení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/social-casework-processes-study-and-diagnosis/36564
https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/social-casework-processes-study-and-diagnosis/36564
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Inštitút misijnej práce a  tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 
Kód predmetu: 0-3191d Názov predmetu:  Kultúrna a sociálna antropológia 

Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 8 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: prvý  
Podmieňujúce predmety: Sociálna filozofia, Základy a teória sociálnej práce 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma: písomné vypracovanie seminárnej práce alebo ústna či písomná skúška; min podmienka úspešnosti 61 % 

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu získa študent základné vedomosti z oblastí kultúrnej a sociálnej antropológie ako aj niektoré 
techniky získavania a spracovania informácií v týchto vedných odboroch. Vďaka nim dokáže lepšie porozumieť podstate rozdielov medzi 
jednotlivými etnikami a sociálnymi skupinami. 
Stručná osnova predmetu:  
1. Človek a kultúra. 
2. Dimenzie kultúry. 
3. Základné pojmy kultúrnej a sociálnej antropológie.  
4. Komunita a spoločnosť.  
5. Úloha antropológa a etický rozmer jeho práce.  
6. Metódy získavania a spracovania informácií v oblasti antropológie.  
7. Význam kultúrnej a sociálnej antropológie pre misijnú a sociálnu prácu. 
Odporúčaná literatúra:  
Eriksen, T.H.. 2007. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton. 
Skalník, P., Šavelková, L.(eds.). 2008. Okno do antropologie. Pardubice: Univerzita Pardubice. 
Bučko, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 
Bučko, Ladislav – Bučková, Mária. 2021. Ozvena evanjelia v Petržalke. Bratislava: VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Bučko, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD. 
Bučko, L. – Poloňová, J. et al. 2018. Interfaith Dialogue from the Viewpoint of Syrian Migrants in the Alexandria Refugee Camp in Greece. In. 
Acta missiologica, No.2, Vol.12, 2018, s. 18-35. 
Bučko, L. et al. 2020. The Search for a Current Mission Model in Cambodia. In: International Review of Mission, vol. 109, No. 1, 2020, s. 27-39. 
Bučko, L. 2014. Vývoj misijných modelov: od etnocentrizmu k pluralite. In: Studia theologica, 3/2014,  s. 87- 110. 
Bučko, Ladislav. 2018.  Civilization that will survive. In: European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP), 1/2018,  s. 86-91. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 46 

A B C D E X 

28% 34% 27% 9% 2% - 
 

Vyučujúci:  

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – vedenie prednášok z vybraných kapitol a cvičenia  

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. – vedenie prednášok z vybraných kapitol a cvičenia 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: : 0-3257d Názov predmetu: Medzinárodné právo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externé štúdium: 8 h. prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo.   

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník letný semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Skúška, písomný test v rozsahu odprednášaného učiva /20 otázok, odpovede sa bodujú a známka sa určí podľa počtu dosiahnutých bodov/ 

Výsledky vzdelávania:  
Medzinárodné právo má poskytnúť študentom systematický prehľad a orientáciu v inštitucionálnom, procesnom a hmotnom práve EÚ tak, 
aby získané poznatky z výučby predmetu boli základom pre ďalšie štúdium medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 
v nadväznosti na ďalšie pôsobenie absolventov. Významnú súčasť prednášok tvoria projekty a misijná práca VŠZaSP sv. Alžbety. 

Stručná osnova predmetu:  
 Medzinárodné právo 
1. Miesto medzinárodného práva v systéme práva SR 
2. Vývoj európskej integrácie 
3. Inštitucionálne právo EÚ 
4. Systéme európskeho práva 
5. Právna ochrana v rámci EÚ 
6. Základné dohovory záväzné pre SR 
Základný prehľad práv a povinností občanov SR v krajinách EÚ 

Odporúčaná literatúra:  
BUJDOVÁ, N., RAZZOUKOVÁ, E., KUNOŠÍK, M. et. al. 2015. Organizácia a úlohy samosprávy v oblasti poskytovania sociálnych služieb In 
Gállová, A., Berki, J., Szolnoky, Š. eds. 2015. Zborník z konferencie „Nezamestnanosť v SR“. 261 s. 
Hoin, H.C., Bencova, M., Sladeckova, V., Kafkova, J., Kalavska, A., Krcmery, V., Mateicka, F., Dudova, Z., Durcova, B., Kalavsky, E., Stankova, 
P., Kalatova, D., Slavikova, P., Otrubova, J., Karvaj, M., Topolska, A., Benca, J., KUNOSIK, M., Liskova, A., Balazova, M., Komlosi, M., 
Rabarova, L., Palenikova, M., Hofbauerova, B., Shahum, A. 2019. Reversibility of antibiotic resistance among orphans of genocide survivors 
with aids in 2003-2017 in Phnom Penh, Cambodia. In Lekarsky Obzor, 68 (5-6), 2019 pp.153-154. 
FUNTA, R., GOLOVKO, L., JURIŠ, F. 2020. Európa a európske právo. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 
2020. 446 s. 
Internetové stránky poslancov SR v Európskom parlamente. 
KALESNÁ, K. a kol. 2017. Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže – Návrhy de lege ferenda. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2017. 
Kolektív  autorov (BÉREŠOVÁ, A., DIMUNOVÁ, L., FERENČÍKOVÁ, I., HULKOVÁ, V., HULKA, J., KILÍKOVÁ, M., KUNOŠÍK, M., et al.) 2017. 
Supplement  vybraných  kapitol  vo  vedných  odboroch  sociálna  práca  a ošetrovateľstvo V. 1. vyd. Příbram : Ústav sv. Jána Nepomuka 
Neumanna, 2017. 197 s. ISBN 9788088206071.  
KUNOŠÍK, M. 2018. Profesionálne náhradné rodičovstvo a niektoré právne rozpory In Gállová, A. – Šuvada, J.eds. 2018. Zborník z vedeckej 
konferencie „Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti“. s.262 - 268. Rimavské Janovce : Asociácia pre sociálny rozvoj a 
podporu občanov SR. 
Smernice, nariadenia prijaté na pôde EÚ. 
Úradný vestník Európskej únie. 2016. Zmluvy o európskej únii a zmluvy o fungovaní európskej únie (2016/C 202/01): Konsolidované znenie. 
7.6.2016.  
SIMAN, M., SLASŤAN, M. 2013. Právo Európskej únie. Bratislava : Heureka, 2013.  
Ústava Slovenskej republiky - zákon č. 460/1992 Zb. 
Zdroje Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dostupné na:  https://www.foreign.gov.sk/web/sk.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov - 50 

A B C D E FX 

11,76 % 20,59 % 29,41 % 23,53 % 14,71 % 0 % 
 

 

Vyučujúci:  
JUDr. Michal Kunošík, CSc. – vedenie prednášok z vybraných kapitol a semináre,   

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://www.foreign.gov.sk/web/sk
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1124d Názov predmetu: Metódy sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externé štúdium: 8 hodín prednášok prezenčnou/ distančnou formou za semester, blokovo  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)  

Podmieňujúce predmety:  
1.) Sociálna patológia, SPV – sebapoznanie, SPV – komunikácia, Základy a teória sociálnej práce; 
2.) Základy psychológie a vývinová psychológia, Psychológia osobnosti a sociálna psychológia, Základy práva pre MCHP, Etika, Sociálna 

filozofia, Sociológia, Etika, Sociálna pedagogika, Sociálne služby, Biológia a zdravoveda pre MChP, Závislosti a sociálna práca so 
závislými, Sociálna práca so seniormi, Animácia v skupine a tíme. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať ústnu skúšku (min. 61 %). Súčasťou 
celkového hodnotenia môže byť seminárna práca v oblasti metód sociálnej práce (max. 20 % celkového hodnotenia). Kredity nebudú 
udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 60 % alebo menej. Je potrebné dosiahnuť na hodnotenie A: 91 % – 100 %; B: 
81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti získajú orientáciu v problematike základných metód, techník a prístupov sociálnej práce podľa cieľových skupín, s dôrazom na 
sociálnu prácu s jednotlivcom, skupinou a komunitou. Študenti získajú teoretické vedomosti a základné praktické zručnosti v oblasti 
intervencie a prevencie sociálno-patologických javov, ako aj ostatných sociálnych problémov a celej oblasti sociálneho vylúčenia, aby boli 
schopní v praxi využívať základné nástroje, metódy a prístupy sociálnej intervencie a prevencie s klientmi sociálnej, misijnej, charitatívnej, 
humanitárnej a rozvojovej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Metodológia sociálnej práce (SP) a základná terminológia: Metódy. Techniky. echniky v metódach: Pozorovanie. Rozhovor. 

Dokumentácia. Prístupy. Modely/paradigmy.  
2. Komunikácia v SP: Charakteristika komunikácie. Interkulturálna komunikácia. Krízová komunikácia. Typy komunikácie – 

verbálna/neverbálna/paraverbálna komunikácia. Komunikácia ako profesionálna kompetencia sociálnych pracovníkov. 
3. Sociálne fungovanie: Sociálne prostredie ako objekt SP. Dôvody pre používanie a vývoj metód SP. 
4. Klient sociálnej práce a vzťah soc.pracovníka s klientom: Typológie klientov. 
5. Historický vývoj metód SP: Vývojové obdobia metód SP. Osobnosti vývoja metód SP. História komunitnej SP, skupinovej SP 

a prípadovej SP. 
6. Klasifikácia metód SP podľa viacerých metodík: Základné metódy SP. Metodika v rámci sociálnej patológie. Metodika v rámci 

klientov so sociálno-ekonomickými problémami. Metodika v rámci problémov veku klienta. Metodika v rámci sociálnych 
skupín. Metodika v rámci zdravotných problémov. Metodika v rámci zdravotného a mentálneho postihnutia. Metodika v rámci 
inštitúcií, organizácií.  

7. Hlavné/základné metódy SP a ich etapy/submetódy: 
• Prípadová SP.  
• Skupinová SP. SP s rodinou.  
• Komunitná SP 
• Medzinárodná sociálna práca. Humanitárna práca a rozvojová spolupráca. 

8. Metódy SP s jednotlivcom. Prípadová sociálna práca. Prípadový manažment – Case a Care management. Kazuistiký prístup: 
• Evidencia - etapa 1.kontaktu. 
• Sociálna diagnostika: Sociálne hodnotenie/posudzovanie (Social Assessment). Zhodnotenie ohrozenia dieťaťa, 

rodiny, krízy klienta. Sociálna anamnéza a diagnóza. 
• Navrhovanie riešení a plánovanie: Intervenčné plánovanie. Tvorba intervenčného plánu - Individuálny rozvojový 

plán s klientom. Bežný a krízový. Výber vhodných metód. 
• Sociálna intervencia a prevencia – riešenie problémov. Zameranie na riešenie problému/ na klienta. 
• Evaluácia/vyhodnotenie práce s klientom. Ukončenie práce s klientom. 

9. Administrácia v SP 
10. Metódy aplikovanej SP 

• Metódy SP pri riešení sociálno-patologických javov: 
i. Aplikovaná sociálna patológia – intervencia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov: 

Kriminalita a delikvencia. Látkové a nelátkové závislosti. Domáce násilie voči dospelej osobe. Stalking 
(nebezpečné prenasledovanie). Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí (-CAN/CSA syndróm). 
Suicidalita. Školská šikana a kyberšikana. Mobbing (šikana na pracovisku). Prostitúcia. Obchodovanie s 
ľuďmi. Sekty a náboženské kulty. Poruchy príjmu potravy. Futbalové chuligánstvo. Chudoba a 
bezdomovectvo. Potraty (PASS - postabortívny stresový syndróm). 

• Sociálne služby (SS): Dôvody pre užívanie SS. Druhy a formy SS. Zariadenia SS. 
• Sociálne poradenstvo: Základné a špecializované poradenstvo. Poradenský proces. Výsledky. 
• Sociálna rehabilitácia: Rehabilitačné stredisko. Komunitná rehabilitácia. 
• Krízová intervencia: Služba včasnej intervencie. Krízový menežment (krízová komunikácia) 
• Terénna sociálna práca. Streetwork. Terénne sociálne služby. Opatrovateľská služba a i. 
• Psychoterapia: Psychoterapeutické prístupy a techniky v SP. 
• Metódy SP v inštitúciách: Podniková SP. Metódy SP v zdravotníctve. Metódy SP v penitenciárnych zariadeniach. SP 
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na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
• Moderné metódy SP (od cca 50.rokov 20 st.): Projektovanie v SP. Plánovanie v SP. Manažment v SP. Supervízia v SP. 

Mediácia. Videotréning a iné... 
11. Dobrovoľníctvo a sociálna práca v mimovládnom a neziskovom sektore.  
12. Svojpomocné skupiny: História vzniku. Ich význam pri prevencii a intervencii sociálnych problémov. Vplyv ich práce na 

komunitu a spoločnosť.  
13. Etika pri uplatňovaní metód SP 

Odporúčaná literatúra:  
BUČKO, L., HARDY, M., PÁLENÍKOVÁ, M., POLOŇOVÁ, J., FERO, M., JACKULIKOVA, M. 2018. Interfaith dialogue from the viewpoint of 
Syrian migrants in the Alexandria refugee camp in Greece In Acta Missiologica. (online), Roč. 12, č. 2 (2018) s. 18-36. ISSN 2453-7160. 
GABURA, J. 2018. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Univerzita Konštantína Filozofa : Nitra,2018. 324 s.  
Hlavné mesto SR. 2018. Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023. Dostupné na: https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-
sluzieb,  
MÁTEL, A., HARDY. M., BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce : 
Bratislava, 2015. 344 s. ISBN 9788097144579.  
MATOUŠEK, O. et al. 2012. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. 400 s. 
MYDLÍKOVÁ, E., SLANÝ, J., KOVÁČOVÁ M. 2021. Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Portál : Praha, 
2021. 168 s. ISBN978-80-262-1834-0. 
POLOŇOVÁ, J. 2014. New Trends In Mission - 1. Part: Evangelization And New Evangelization In Acta Missiologica, Volume: 8, Issue: 1, 
pages: 35-48,  Published: 2014. ISSN: 1337-7515.   
POLOŇOVÁ, J. 2014. New Trends In Mission: Particularities Of Contemporary Mission In The Rural And Urban Areas In Acta Missiologica, 
Volume: 8, Issue: 2, Pages: 22-34, Published: 2014, ISSN: 1337-7515. 
PRŮCHA, J. 2010. Interkulturní komunikace. Grada Publishing : Praha, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-3069-1. 
SCHAVEL, M. et al. 2016. Sociálna prevencia. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety. 
SCHAVEL, M. et kol. 2017. Sociálne poradenstvo. Vybrané kapitoly z teórie a praxe. 346 s. Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce : 
Bratislava, 2017.  
SCHAVEL, M., HUNYADIOVÁ, S. , KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce : Bratislava, 2013. 
207 s.  
Společnost Podané ruce o.p.s, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, 2019. Metodika 
moderních metod sociální práce a síťování v adiktologických službách. Společnost Podané ruce o.p.s. : Praha, 2018. 362 s. 
ŠIŇANSKÁ, K., ŠLOSÁR, D. 2020. Komunita a komunitná práca. FF UPJŠ v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8152-861-3 (e-publikácia). 
Zákony SR - aktuálna legislatíva k predmetu: Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii; Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a 
sociálnej kuratele; 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; Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch; Zákon č. 480/2002 Z. z. 
o azyle; Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR). 
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 16 

A B C D E FX 

6,25 % 12,5 % 18,75 % 6, 25 % 25 %  0 % 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. – prednášky, semináre  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb
https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1305d Názov predmetu: Misiológia I A 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: výučba v blokoch, 14 hodín prednášok a 2 hodiny seminárov prezenčne alebo dištančne (online) za semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu a spôsob hodnotenia:  

Externá forma: prezentácia seminárnej práce a úspešné absolvovanie ústnej alebo písomnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 

%) 

Výsledky vzdelávania:  

Študenti nadobudnú znalosť biblických východísk misijnej, charitatívnej a sociálnej činnosti podľa Starého zákona, budú sa schopní 

samostatne orientovať v Biblii a vedieť ju použiť pre ďalšie štúdium 

Stručná osnova predmetu:  

– úvod do štúdia misiológie, 
– úvod do Starého zákona, 
– univerzálnosť spásy v dejepisných spisoch Starého zákona, 
– úvod k prorockým spisom Starého zákona, 
– univerzálnosť spásy v prorockých spisoch Starého zákona, 
– úvod k múdroslovným spisom Starého zákona, 
– univerzálnosť spásy v múdroslovných spisoch Starého zákona, 
– príklady so sociálnou tematikou v Starom zákone. 
Témy seminárov sa týkajú vlastnej misijnej alebo charitatívnej skúsenosti študentov.  

Odporúčaná literatúra:  

Bučko, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ ZSP sv. Alžbety. 

Bučko, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD. 

Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. 1. diel. Praha: SCMS. 

Komentáre k Starému zákonu – Žalmy. 2020. Eds. Peter Dubovský. Bratislava: Dobrá kniha. 

Senior, D., Stuhlmueller, C. 2002. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého. 

Sväté písmo Starého i Nového zákona. 2014. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 67 

A B C D E FX 

14 % 26 % 41 % 10 % 5 % 4 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – prednášky, semináre 

                 MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. – prednášky vybrané kapitoly, semináre  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1318d Názov predmetu: Misiológia I B 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 14 hodín prednášok a 2 hodiny seminárov prezenčne alebo dištančne (online) za semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: Misiológia I A, Sociálna filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma: písomné vypracovanie seminárnej práce a úspešné absolvovanie ústnej alebo písomnej skúšky (minimálna požiadavka 
úspešnosti 61 %) 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti nadobudnú znalosť biblických východísk misijnej a sociálnej činnosti podľa Nového zákona, budú sa schopní samostatne 
orientovať v Novom zákone a vedieť ho použiť pre ďalšie štúdium. 

Stručná osnova predmetu:  
– úvod do Nového zákona, 
– Ježišovo misijné pôsobenie a obsah Ježišovej misie, 
– Misijná činnosť prvotnej Cirkvi, 
– misijný rozmer Evanjelia podľa Marka, 
– chápanie misie v Evanjeliu podľa Matúša, 
– chápanie misie a sociálny rozmer v Evanjeliu podľa Lukáša a v Skutkoch apoštolov, 
– oslobodenie pre život v Evanjeliu podľa Jána, 
– misijná stratégia a učenie apoštola Pavlova 
Témy seminárov sa týkajú dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti Ad gentes a apoštoskej exhortácie pápeža Pavla VI. 
Evangelii nuntiandi. 

Odporúčaná literatúra:  
Bučko, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Bučko, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD. 
Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. 1. diel. Praha: SCMS. 
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. 1993. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
León-Dufour, X. 2003. Slovník biblickej teológie. Trnava: Dobrá kniha.  
Senior, D., Stuhlmueller, C. 2003. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého. 
Sväté písmo Starého i Nového zákona. 2014. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 67 

A B C D E FX 

15 % 28 % 39 % 12 % 6 % 0 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – prednášky, semináre 
                  MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. – prednášky vybrané kapitoly, semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1327d Názov predmetu: Misiológia II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 10 hodín prednášok  a 2 hodiny seminárov prezenčne alebo dištančne (online) za semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester – denná aj externá forma 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: Misiológia I A, Misiológia I B 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
50 % účasť na prednáškach, aktívna účasť na seminároch, písomné vypracovanie a prezentácia seminárnej práce, úspešné absolvovanie 
záverečnej ústnej alebo písomnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %) 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti nadobudnú prehľad dejinného vývoja misijnej a charitatívnej činnosti, získajú znalosť vývoja misijných modelov a schopnosť 
orientovať sa v dejinách misijnej činnosti, aby v nich vedeli nachádzať základné súvislosti a vzťahy a východiská pre súčasnú misijnú 
a charitatívnu prax.  

Stručná osnova predmetu:  
– misijná činnosť Cirkvi v grécko-rímskom období, 
– misijná činnosť v pokonštantínovskom období, mníšstvo v službách misie, 
– misia Cirkvi ku Germánom a k Slovanom, misijná činnosť sv. Cyrila a Metoda, 
– veľký rozkol v Cirkvi; križiacke výpravy, 
– nové obdobie misií, žobravé rády, 
– misijná činnosť v období kolonializmu, patronátny misijný systém, misijné pôsobenie jezuitov, 
– reformácia a jej vplyv na misijnú činnosť Cirkvi, 
– misijná činnosť pod vplyvom osvietenstva, „zlatá éra“ misií, 
– misijná činnosť v 20. storočí, Druhý vatikánsky koncil, 
– dejinné špecifiká misijnej činnosti v Afrike, Ázii a Amerike 
Témy seminárov podľa apoštolskej exhortácie Pavla VI. Evangelii nuntiandi a encykliky Jána Pavla II. Redemptoris missio.  

Odporúčaná literatúra:  
Bučko, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD, 2003. 
Bučko, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ sv. Alžbety. 
Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. 2. a 3. diel. Praha: SCMS, 2010. 
Jána Pavla II. 1997. Encyklika Redemptoris missio. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
Karotemprel, S. 2000. Nasledovanie Krista v misiách. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
Messina, R. 2005. Dejiny charitatívní činnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 
Pavol VI.. 1997. Apoštolská exhortácia pápeža Evangelii nuntiandi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 76 

A B C D E FX 

16 % 30 % 34 % 11% 5 % 4 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – prednášky, semináre 
                    Mgr. František Neupauer, PhD. – semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1348d Názov predmetu: Misiológia III 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 10 hodín prednášok a 2 hodiny seminárov prezenčne alebo dištančne (online) za semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: Sociálna filozofia, Misiológia I A, Misiológia I B, Misiológia II 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktívna účasť na seminári, 50 % účasť na prednáškach, písomné vypracovanie a prezentácia seminárnej práce, úspešné absolvovanie 
záverečnej ústnej alebo písomnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 60 %) 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti získajú znalosti v teologických východiskách misijnej činnosti a nadobudnú schopnosť reflexie svojich motívov pre misijnú 
a charitatívnu prácu. Nadobudnú tiež východiská v tvorivom uvažovaní o ľudskej dôstojnosti a hodnote života, aby ich vedeli aplikovať vo 
svojom ďalšom štúdiu , v intelektuálnej a ľudskej formácii ako aj v misijnej a charitatívnej praxi.  

Stručná osnova predmetu:  
– cieľ a motívy misijnej činnosti, 
– trojičný prameň misijnej činnosti, 
– kristologické východiská misijnej činnosti, 
– pneumatologické východiská misijnej činnosti, 
– ekleziologický základ misijnej činnosti, 
– eschatologické východiská misijnej činnosti, 
– misiologické aplikácie kontextuálnej teológie, 
– misiologická reflexia teológie náboženstiev. 
Témy seminárov z encykliky Jána Pavla II. o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života  Evangelium vitae. 

Odporúčaná literatúra:  
Bučko, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ sv. Alžbety. 
Bučko, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD. 
Bosch, D.J. 2010. Dynamika kresťanskej misie. 2. a 3. diel. Praha: SCMS. 
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. 1993. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
Evangelium vitae. 1995. Encyklika Jána Pavla II. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
Karotemprel, S. 2000. Nasledovanie Krista v misiách. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 
Redemptoris missio. 1997. Encyklika Jána Pavla II. Trnava: Spolok sv. Vojtecha. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 8 

A B C D E FX 

13 % 22 % 35 % 26 % 4 % 0 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – prednášky, semináre 
                    Mgr. Mário Jančovič, PhD. – vedenie seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1365d Názov predmetu: Odborná prax a seminár 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 4 hodiny seminárov a vyhodnotenia prezenčne  / 30 hodín praxe za semester pre 1.ročník,  
4 hodiny seminárov a vyhodnotenia prezenčne  / 50 hodín praxe za semester pre 2.ročník 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester, 2.ročnik letný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Klasifikovaný záverečný seminár a vyhodnotenie aktívnej účasti na praxi. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti v rámci odbornej praxe získajú priestor pre nácvik praktických zručností pre overenie účinnosti metód, konfrontáciu teórie 
a praxe. Cieľom praxe je tiež poskytnúť možnosť riešenia témy bakalárskej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

 Kontakt s klientom 

 Etapy a fázy v práci s klientom 

 Komunikácia so sociálnym pracovníkom na mieste praxe 

 Využiteľnosť poznatkov nadobudnutých v škole: najmä osobnosť, sociálne väzby, sociálna legislatíva 

 Vypracovanie správy z praxe 

 Záverečné zhodnotenie 

 Prezentácia správy z praxe na seminári 

 Návrhy a riešenia na zlepšenie situácie klienta. 

Odporúčaná literatúra:  
Havrdová: 1999. Kompetence v praxi sociální práce. Osmium: Praha.  
Levická J.: Študentská prax (v tlači).  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 7 

A B C D E FX 

100%      
 

Vyučujúci:  
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1258d Názov predmetu: Psychiatria pre sociálnu prácu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, vypracovanie eseje 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: absolvovanie prednášok, seminárov, preštudovanie aspoň jednej z odporúčaných kníh 

a vypracovanie seminárnej práce.  

Výsledky vzdelávania: Študenti získajú základnú predstavu o najdôležitejších a najčastejších psychických poruchách, ich prejavoch, 

priebehoch, príčinách, terapeutických možnostiach.  

Stručná osnova predmetu:  

-čo je duševná porucha 

-psychopatologické fenomény a pojmy 

-ako diagnostikujeme psychickú poruchu 

-najčastejšie a spoločensky najdôležitejšie psychické poruchy 

-čo vieme o etiológii, priebehoch, terapeutických možnostiach 

-prečo je dôležitá psychoedukácia pacientov, príbuzných, priateľov a vôbec zvýšenie povedomia o problematike v spoločnosti 

Odporúčaná literatúra:  

-Americká psychiatrická asociácia: Príručka k diagnostickým kritériám DSM-5. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2018 

-Barnhill,J.W.(ed): Psychické poruchy – kazuistiky. Diagnostika podľa DSM-5. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2015 

-Maercker, A.: Psychická trauma a poruchy po traume. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2020 

-Trenckmann et al.: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných a priateľov. Trenčín: Vydavateľstvo F, 

2005 

-Rudolf,G., Henningsen,P.: Psychoterapeutická medicína a psychosomatika. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2018 

-Hašto J.: Vzťahová väzba. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005 

-Schlegel, L.: Psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2015 

 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

 

A B C D E FX 

40,00 % 21,38 % 15,04 % 13,26 % 8,11 % 2,37 % 
 

Vyučujúci:  

prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1933e Názov predmetu: Psychológia osobnosti a sociálna psychológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: 8 prednášok blokovo za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy psychológie a vývinová psychológia  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať 

záverečnú písomnú skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie 

A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti získajú základný prehľad o teóriach osobnosti a následných psychoterapeutických prístupoch, ich konceptoch 

a nástojoch. Dôraz bude kladený na porozumenie práci psychológa a podporu multidisciplinárnej spolupráce. Základy socálnej psychológie 

študentom spoznať fungovanie a dynamiku skupiny, ako i multisociálne javy spoločnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

1.  Predmet a história psychológie osobnosti 
2.  Psychoanalitický prístup 
3.  Behaviorálny prístup 
4.  Humanistický prístup 
5.  Iné prístupy I. 
6.  Iné prístupy II.  
7.  Sociálna psychológia - história, predmet a výskum 
8.  Skupina 
9.  Postoje a percepcia 
10.  Komunikácia a správanie 
11.  Psychohygiena a vzťahy 
12. .             Verejná mienka a riešenie konfliktov 

Odporúčaná literatúra:  

Hall,C.S. a Lindzey, G. 2002: Psychológia osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2002. 

Aronson, E. 2017: Sociálna Psychológia. Bratislava: Inštitúť psychoterapie a socioterapie, 2017. 

 

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

Poznámky: povinný predmet 

 

 

 

  

29,94 %  

38,70 % 

 

18,08 % 

 

7,63 % 

 

2,26 % 

 

3,39 % 
 

Vyučujúci: PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1321d Názov predmetu: Religionistika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: 12 hodín kombinovanou formou, z toho 8 hodín prednášok prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Úspešné absolvovanie písomnej, prípadne ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 51 %).  Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať min. 91 % úspešnosť, B: 81-90 %; C: 71-80 %; D: 61-70%, E: 51-60%.  

Výsledky vzdelávania: Študenti si prehĺbia porozumenie pojmu človeka ako osoby v jej náboženskej dimenzii v kontexte interdisciplinárneho 

štúdia náboženských javov. Získajú prehľad o piatich svetových náboženstvách a nových náboženských hnutiach, sektách a kultoch. Získajú 

tiež prehľad a základné poznatky o metódach práce s klientmi závislými na sektách a deštrukčných kultoch. 

Stručná osnova predmetu:  

Pojem náboženstva. 

Vývoj magicko.náboženského správania ľudí v dobe kamennej 

Typológia náboženstiev. Hinduizmus. Budhizmus. Judaizmus. Kresťanstvo. Islam.  

Nové náboženské hnutia, sekty a kulty – základné charakteristiky.  

Typológia siekt a kultov. 

Patológia siekt a deštruktívnych kultov. 

Základné metódy práce s kultovo závislou klientelou. 

Primárna prevencia proti sektám a zhubným kultom. 

Odporúčaná literatúra:  

Dojčár, Martin.  2008. Religionistika. Bratislava: SAP.  

Eliade, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí I – III. Bratislava: Agora, 1995–1997. 

Eliade, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: Křesťanská akademie, 1994. 

Gálik, S.: Úvod do filozofie náboženstva. Bratislava: Iris, 2008. 

Halík, T.: Prolínání světů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.   

Bučko, Ladislav. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ ZSP sv. Alžbety. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 35 

A B C D E FX 

12,5 % 25 % 40 % 12,5 % 10 %  
 

 

Vyučujúci: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1312d Názov predmetu: Ročníková práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externé štúdium: 8 h. prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo, e-learning.  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne napísanie 

záverečnej práce. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia;     B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia.  

Výsledky vzdelávania: Študenti si osvoja základné informácie ako postupovať pri písaní ročníkovej práce.  

Objasnia si rozdiely medzi bakalárkou a magisterskou prácou. Oboznámia sa s aktuálnymi ustanoveniami a smernicami k písaniu dobrej 

ročníkovej práce. Naučia sa definovať pracovné hypotézy, zvoliť si primerané metódy a techniky na spracovanie témy, odlíšiť vlastné 

myšlienky od prevzatých, adekvátne vyjadrovať sa, samostatne pracovať so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Študenti sa naučia napísať 

prácu v korektnej forme z hľadiska gramatickej a jazykovej. 

Stručná osnova predmetu:  

 Postup písania ročníkovej práce.  

 Literárne zdroje – prieskum, Formálna stránka 

 Časti záverečnej práce: hlavný text, úvod, jadro, záver 

 Zoznam použitej literatúry.  

 Prílohy.  

 Citovanie, citát, parafráza.  

 Prezentácia záverečnej práce. 

Odporúčaná literatúra:  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2011. Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach 

záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovaníé a sprístupnení. MŠVVa Š. Bratislava. č. 2011-11513-31015:4-071. 2011. s. 8 

RADI, F., BUNDZELOVÁ, K., DUBOVCOVÁ, M., GREY, E. 2021. Akademická príručka k tvorbe školských a bakalárskych prác. I. Učebné texty. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ažbety, Bratislava. 2021. s. 116. ISBN 978-80-8132-234-1. 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. 2011. Smernica č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych, 

a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. V súlade s Dodatkom č. 1/2011 zo dňa 

20. Decembra 2011. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  Bratislava. 2011.  

STN ISO 690: Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie. 

KATUŠČÁK, Dušan et al.: Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník: odbor knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava : 

SPN, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov - 50 

A B C D E FX 

11,76 % 20,59 % 29,41 % 23,53 % 14,71 % 0 % 
 

Vyučujúci: PhDr. Kristína Pauerová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3012d Názov predmetu: Ruský jazyk  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

    externá forma -12 hodín seminárov - konverzácií za týždeň prezenčne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, 2.ročník, 3.ročník zimný a letný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Je potrebná prezenčná alebo online aktívna účasť na cvičeniach /výnimkou je individuálny študijný plán/. 

Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 40%). 

Výsledky vzdelávania: 
Študent pozná písmená azbuky v tlačenej aj písanej podobe, ovláda základnú slovnú zásobu a frázy k vybraným konverzačným témam, 
pozná základné gramatické štruktúry uvedené v stručnej osnove predmetu, dokáže si prečítať a porozumieť jednoduchému textu.  

Stručná osnova predmetu: 
Gramatické štruktúry:  
Písanie azbuky. Ruský prízvuk. Rozdiely vo výslovnosti a písaní pri silnom a slabom postavení samohlások o, a e. Ruská veta. Tvorenie 
otcovského mena. Osobné zámena. Časovanie slovies - 1. a 2. časovanie. Skloňovanie podstatných mien mužského rodu v jednotnom čísle 
zakončených na tvrdú spoluhlásku. Infinitív ruských slovies. Tvorenie minulého času. Vykanie v ruskom jazyku. Sloveso „mať“ v ruskom 
jazyku. Skloňovanie podstatných mien ženského rodu v jednotnom čísle zakončených na samohlásku -a. Zápor u slovies. Základné číslovky 0 
– 20.  
Konverzačné témy:  
1. Zoznámenie sa 2. Ja a moja rodina 3. Voľný čas 4. Doprava 5. Služby 

Odporúčaná literatúra:  
MAMONOVA,Y. - JANEK, A. Ruština pro samouky a věčné začátečníky.  
BELYNTSEVA , O. - JANEK, A. Učebnice současné ruštiny. 1. díl. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom , v ruskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 50 

A B C D E FX 

40% 30% 30%    
 

Vyučujúci:  

Mgr. Jana Jacková – vedenie seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1352d Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: výučba v blokoch, 6 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.ročník zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Kazuistický seminár.  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne napísanie 

záverečnej práce. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti si osvoja základné informácie ako postupovať pri písaní ročníkovej práce.  

Objasnia si rozdiely medzi bakalárkou a magisterskou prácou. Oboznámia sa s aktuálnymi ustanoveniami a smernicami k písaniu dobrej 

ročníkovej práce. Naučia sa definovať pracovné hypotézy, zvoliť si primerané metódy a techniky na spracovanie témy, odlíšiť vlastné 

myšlienky od prevzatých, adekvátne vyjadrovať sa, samostatne pracovať so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Študenti sa naučia napísať 

prácu v korektnej forme z hľadiska gramatickej a jazykovej. 

Stručná osnova predmetu:  

 Postup písania ročníkovej práce.  

 Literárne zdroje – prieskum.  

 Formálna stránka.  

 Časti ročníkovej práce.  

 Hlavný text.  

 Úvod.  

 Jadro. 

 Záver.  

 Zoznam použitej literatúry.  

 Prílohy.  

 Citovanie, citát, parafráza.  

 Prezentácia záverečnej práce.  

Odporúčaná literatúra:  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2011. Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach 

záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovaníé a sprístupnení. MŠVVa Š. Bratislava. Č. 2011-11513-31015:4-071. 2011. s.8 

RADI, F., BUNDZELOVÁ, K., DUBOVCOVÁ, M., GREY, E. 2021. Akademická príručka k tvorbe školských a bakalárskych prác. I. Učebné texty. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ažbety, Bratislava. 2021. s. 116. ISBN 978-80-8132-234-1. 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. 2011. Smernica č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych, 

a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. V súlade s Dodatkom č. 1/2011 zo dňa 

20. Decembra 2011. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  Bratislava. 2011.  

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

29,94 % 38,70 % 18,08 % 7,63 % 2,26 % 3,39 % 
 

Vyučujúci:  PhDr. Kristína Pauerová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1815d Názov predmetu: Sociálna filozofia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Externá forma: 8 prednášok za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %).  Na 

získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72%.  

Výsledky vzdelávania: Študenti budú mať po absolvovaní predmetu základné vedomosti z oblasti  základov filozofie a  základné vedomosti o 

povahe filozofického poznania a jeho mieste v dejinách myslenia, osvoja si základných vedomosti o dejinách filozofie a vplyve jednotlivých 

filozofov na myslenie a konanie. 

Stručná osnova predmetu:  

1.Radosti a úskalia intelektuálnej práce – základné postoje, 2. Pojem filozofie a jej definícia, predmet a metóda filozofie, 3. Rozdelenie 

filozofie, základné filozofické disciplíny, hlavné problémy filozofie – smery ich riešenia (ontológia, epistemológia, etika), 4. Vzťah filozofie k 

špeciálnym vedám a k teológii, 5. Filozofické koncepcie človeka: človek podľa tradičnej filozofie, naturalisticko-pragmatické chápanie, človek 

v koncepcii behaviorizmu a psychoanalýzy, kresťanská koncepcia človeka, 6. Chápanie filozofie v dejinách – filozofia v starovekom Grécku, 

kresťanské myslenie, novoveká filozofia, súčasná filozofia, 7. Pojem sociálnej filozofie a jej sformovanie v starom Grécku, Charakteristika 

kresťanského myslenia, 8. Osvietenské a poosvietenské sociálno-filozofické názory. Liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, 9. Filozofie 

existencie, Pozitivizmus, Postmoderna. Personalizmus.  

Odporúčaná literatúra:  

ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha: Portal, 2010. 

WEISCHEDEL, W., Zadní schodiště do filozofie, Votrobia, Praha 1992. Slovensky 2007 BALLESTREM, K.- OTTMANN, H.: Politická filosofie 20. 

století. Praha: Oikumené, 1993. 

BLECHA, I.: Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 

 GUARDINI R., Konec novověku, Vyšehrad, Praha 1992. 

 SOKOL J., Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998. 

MLYNARČÍK, P., Základy filozofie, VŠZaSP sv. Alžbety, Žilina 2010. Bratislava 2011. 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 14 

A B C D E FX 

7,15% 14?3% 21,42% 35,7% 21,43%  
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. – prednášky    

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3301d Názov predmetu: Sociálna náuka Cirkvi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externé štúdium: 8 hodín prednášky prezenčnou/ distančnou formou, blokovo, e-learning 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálna filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 80 % účasť na prednáškach a úspešne 

absolvovať záverečnú ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na 

hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti si osvoja základné pojmy a princípy Kresťanskej sociálnej náuky. Objasnia si rozdiel  medzi sociológiou 

a sociálnou náukou.. Oboznámia sa s aktuálnymi sociálnymi problémami a ponukou ich riešenia zo strany Katolíckej cirkvi. 

Stručná osnova predmetu:  

Sociálna náuka;  Porovnanie so sociológiou; Čo  je SN Cirkvi;  poslanie KSN a jej metódy; Kresťanstvo; KSN; vznik a rozvoj; Pramene; 
záväznosť, evolúcia, autori a adresáti SN – encykliky vo všeobecnosti; spoločný menovateľ encyklík.. Starozákonné sociálne predpisy; 
Význam sociálnych zásad Starého zákona; Sociálne zásady SZ: Sobotné roky, jubilejné roky, predpisy o slávení sviatočného dňa, 
bankovníctvo a predpisy o ňom, otrokárstvo ako spoločenský systém a jeho riešenie v SZ.  Nový zákon ako prameň sociálneho učenia Cirkvi; 
Sociálny význam evanjelia; revolučnosť evanjelia; Hlavné sociálne problémy a ich riešenie v Kristovej náuke; Rodina, politika a politické 
pomery v sociálnom zázemí; hospodárstvo a osobné vlastníctvo; Práca a mzda; otroctvo, stavy a vzťahy. Náuka o vojne; Sociálna náuka 
Cirkvi od  Leva XIII. až po Františka a sociálne encykliky.  

Odporúčaná literatúra:  

1. Sväté písmo. Trnava: SSV 2014.  

2. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Rím: SÚSCM 1968 a 1970; alebo: Trnava: SSV 1971 alebo Trnava 2009.  

3. Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Rerum novarum, Quadragesimo anno, Non abbiamo bisogno, Mit brennender sorge, Divini 

Redemptoris, Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Octogesima adveniens,  Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, 

Centesimus annus. Trnava: SSV 2008.                                                                                                

4.  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Docat. Praha Karmelitánske nakladatelství 2017, 317s., ISBN 978-80- 7195-931-1. 5. 

PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava: SSV 2008, ISBN 978-80-7162-725-8. 6. DIAN, 

Daniel: Sociálna náuka Cirkvi, rkp Bratislava 2021. 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 354 

A B C D E FX 

29,94 % 38,70 % 18,08 % 7,63 % 2,26 % 3,39 % 
 

Vyučujúci: 

ThLic. Mgr.  Daniel Dian 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3127q Názov predmetu: Sociálna patológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externé štúdium: 10 hodín prednášok prezenčnou/ distančnou formou za semester, blokovo   

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.ročník zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy a teória sociálnej práce, Sociológia, Základy psychológie a vývinová psychológia, Psychológia 
osobnosti a sociálna psychológia, Základy práva pre MCHP, Etika, Sociálna filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne 
absolvovať záverečný písomný test. Súčasťou celkového hodnotenia môže byť seminárna práca v oblasti aplikovanej sociálnej patológie 
(max. 20 % celkového hodnotenia).  Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 60 % alebo menej. Je 
potrebné dosiahnuť na hodnotenie A: 91 % – 100 %; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 
hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o príčinách vzniku, vývoji a dôsledkoch 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 na klienta a celú spoločnosť z hľadiska bio-psycho-
sociálno-spirituálnych determinantov. Študenti získajú teoretické vedomosti a základné praktické zručnosti v oblasti prevencie sociálno-
patologických javov, ako aj ostatných sociálnych problémov a celej oblasti sociálneho vylúčenia. 

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. Všeobecná sociálna prevencia: Pojmové vymedzenie, špecifiká a základná charakteristika. Ciele, cieľové skupiny, determinanty 
a formy sociálnej prevencie. Resocializácia. Sociálna rehabilitácia. Subjekty poskytujúce preventívne aktivity. 
III. Aplikovaná sociálna patológia – analýza a diagnostika vybraných sociálno-patologických javov: Kriminalita a delikvencia. Látkové a 
nelátkové závislosti. Domáce násilie voči dospelej osobe. Stalking (nebezpečné prenasledovanie). Týranie, zneužívanie a zanedbávanie 
detí (-CAN/CSA syndróm). Suicidalita. Školská šikana a kyberšikana. Mobbing (šikana na pracovisku). Prostitúcia. Obchodovanie s ľuďmi. 
Sekty a náboženské kulty. Poruchy príjmu potravy. Futbalové chuligánstvo. Chudoba a bezdomovectvo. Potraty (PASS - postabortívny 
stresový syndróm). 

Odporúčaná literatúra:  
BUČKO, L., LEGERSKÝ, D., BLAŠKOVIČ, P. 2016. Small groups living the gospel as the prevention against sects. In: Social pathology. Ed. 
Jozef Šuvada, Paweł Czarnecki, Pavol Tomanek. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House, 2016, ISBN 978-83-7520-
206-9, s. 267 – 295. 
BUČKO, L., POLOŇOVÁ, J., PAUEROVÁ, K., PÁLENÍKOVÁ M. 2016.  Models of missionary work towards plurality as a prevention of 
socialpathological phenomenons in local communities. 2016 In Social pathology / Ed. Jozef Šuvada, Paweł Czarnecki, Pavol Tomanek. 
Waszaw : Warsaw Management University, 2016. ISBN 978-83-7520-206-9. (2016) s. 247-266.  
FISCHER, S., ŠKODA, J. 2014. Sociální patologie. Praha: Grada, 2014. 
HUPKOVÁ, I. 2010. Addictions, communication addiction and social pedagogy. In Jarosz, E. – Juzl. M. – Bargel. M.  2010. Contemporary 
challenges in Social Pedagogy. Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2010. s.99 - 104. ISBN 978-80-87182-14-7. 
HUPKOVÁ, I. 2015. Poruchy príjmu potravy. In Bedeker zdravia špeciál. Roč.LXIII, 2015. ISSN 1337-2734. 
HUPKOVÁ, I. 2017. Alkohol, droga číslo jeden na Slovensku. Sociálna prevencia 2017, č.1, s.24-27.In Emmerová, I. Pitie alkoholu u detí a 
mládeže - riziká a možnosti prevencie. Pediatrie pro praxi, 2020, s.21. 
HUPKOVÁ, I. 2019. K problematike sebapoškodzovania mládeže In Vychovávateľ. Educatio, ISSN 0139-6919, 2019, roč. LXVII, č.7-8, s. 44 
-47.  
HUPKOVÁ, I. 2021. Kodepedencia - spoluzávislosť. In Sociálna prevencia. Vybrané zmeny súčasnej spoločnosti a sociálna prevencia 1 
/2021, s.30- 31 ISSN 1336 9679. 
HUPKOVÁ, I., KUCHÁROVÁ, B., SEJČOVÁ, Ľ. 2020. Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti. Bratislava : NOC, 2020,  42s. ISBN 
978-80-7121-365-9. 
KOVAC, R., POLONOVA, J., PROCHAZKOVA, K., MIKOLASOVA, G. et al. 2018. Absentia TBC a HIV v skupine sledovaných bezdomovcov v 
Bratislave. In Lekarsky Obzor, 67 (6), 2018, s. 202-203. Source: Scopus 
MÁTEL, A. a kol. 2015. Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov. Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj 
sociálnej práce, 2015. 
POLOŇOVÁ, J., MÁTEL, A., ROMANOVÁ, E. Chudoba a bezdomovectvo. In Mátel, A., Schavel, M. a kol.: Aplikovaná sociálna patológia v 
sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP Sv.Alžbety., 2011, s.376-424. ISBN 978-80-8132-009-5.    
ŠUVADA, J., TOMÁNEK, P., ŠPÁNIK, S. 2021. Sociálna patológia pre študentov humanitných odborov. Scranton.: McGurrin Hall. 2021. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský  

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov - 15 

A B C D E FX 

11,76 % 20,59 % 29,41 % 23,53 % 14,71 % 0 % 
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA 
doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. – vedenie prednášok;  
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. – vedenie prednášok, seminárov a cvičení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
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Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

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

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1174d Názov predmetu: Sociálna práca s rodinou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: výučba v blokoch, 8 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach; úspešne absolvovať 

písomný test a individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti si rozšíria teoretické poznatky o fungovaní rodinných systémov, zoznámia sa s teoretickými konštruktmi 

tradičných a nových modelov sociálnej práce s rodinou, oboznámia sa so smermi rodinnej terapie a terapeutickými technikami, budú vedieť 

posúdiť a zhodnotiť situáciu detí - rodiny a stanoviť intervenčný plán. Naučia sa používať metódy sociálnej práce s rodinou a ich aplikáciu na 

konkrétny sociálny problém. 

Stručná osnova predmetu:  

 Teoretické zameranie: rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, typológia rodiny vo vzťahu k sociálnemu problému; zmeny 
v chápaní rodiny - kríza rodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, funkcie, typy; vývojový cyklus rodiny; tradičné a nové konštrukty 
sociálnej práce s rodinou.  

 Metódy sociálnej práce s rodinou: sanácia rodiny (rodinná kríza, rozvod); diagnostika rodiny, hodnotenie situácie ohrozeného dieťaťa; 
protektívne faktory – rodinná resiliencia; rodinná terapia, rodinné poradenstvo, terapeutické smery; rodinná asistencia a rodinná 
rehabilitácia; mediácia v oblasti rodiny; špecifické intervenčné podporné programy; preventívne programy rizikových rodín, nové podoby 
rodín (single, mingle, patchwork rodiny...) 

 Náhradná rodinná starostlivosť: poruchy vzťahovej väzby – atachmentu; rodinné skupinové konferencie. 

 Súrodenecké konštelácie. Štandardy sociálnej práce s rodinou. 

 Etnicky odlišná rodina. Legislatívny rámec sociálnej práce s rodinou. 

Odporúčaná literatúra:  

TOMÁNEK, P. 2021. Rodina v turbulenciách, alebo O desenzibilizácii rodiny. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 9788026316336. 

GABURA, J. – GABURA, J. ml. 2016. Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva, 2016. ISBN 9788055811208.  

GOLOMBOK, S. 2015. Modern families: parents and children in new family forms. Repr. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 

9781107650251.  

GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012. ISBN 9788089256952.  

MIKLOŠKO, J. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008. 

MINUCHIN, S. 2013. Rodina a rodinná terapie. Praha: Portál, 2013. 

BRISH, K. H. 2011. Bezpečná vzťahová väzba. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

ABD HUDEÈKOVÁ, V., ONDRUŠOVÁ. Z, BRYNDZÁK, P., POLÁCHOVÁ, J. Za dverami polepšovne, Štátny pedagogický ústav  Bratislava, 2017.  s. 

. vydavate¾: ŠPU 2017. ISBN. 978-80-8118-198-6(podiel 20% s. 34) s. 138 

POLÁCHOVÁ, J., HUDEČKOVÁ, V.,  KRÁLOVIČOVÁ, M, BRYNDZÁK, P. 2010 Systém práce s klientom a jeho rodinou v Diagnostickom centre 

Bratislava – Záhorská Bystrica. Úsmev ako dar,  Mosty k rodine 2/2010 Bratislava 2010. S 21-24  ISSN 1338-2713 

BRYNDZÁK, P. POLÁCHOVÁ, J. 2015 Spolupráca rodičov ako faktor úspešnosti štaru detí po návrate z diagnostického centra Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety BONITAS č.3/2015 Bratislava 2015, s 13-17 ISSN 13998407 

BRYNDZÁK, P. POLÁCHOVÁ, J. 2013  Rodina klienta diagnostického centra Bratislava – Záhorská Bystrica. Recenzovaný zborník  zo 4. 

medzinárodnej konferencie KRIŽOVATKY. IMS Bratislava 2013. S 120-127 ISBN 978-80-969253-7-7 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 432 

A B C D E FX 

45,14 % 12,50 % 14,12 % 9,26 % 8,56 % 10,42 % 
 

Vyučujúci:  

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MBA, MHA – prednášky, semináre 

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. – prednášky, semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: SP2/21 Názov predmetu: Sociálna práca so seniormi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 prednášok blokovo za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety:  bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú 
udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % 
celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti sa oboznámia so základnými charakteristikami a prejavmi starnutia a staroby, zdravotnými a sociálnymi špecifikami vyššieho veku. 
Získajú informácie o posudzovaní potrieb seniorov a o poskytovaní sociálnych služieb pre nich. Cieľom predmetu je ďalej oboznámiť 
študentov s možnosťami vzdelávania a aktivít pre seniorov a taktiež s metódami sociálnej práce s touto cieľovou skupinou. 

Stručná osnova predmetu:  

 Vymedzenie pojmov a historický pohľad na starnutie a starobu.  

 Sociálne špecifiká vyššieho veku. 

 Kvalita života seniorov. 

 Posudzovanie sebestačnosti a jeho význam. 

 Metódy sociálnej práce so seniormi. 

 Zdravotnícke služby pre seniorov. Senior ako geriatrický pacient. 

 Komunikačné problémy. 

 Aktivizačné programy pre seniorov (validačná terapia, ergoterapia, arteterapia a pod.). 

 Možnosti vzdelávania a aktivít seniorov, úloha tretieho sektora. Dobrovoľnícka činnosť seniorov 

Odporúčaná literatúra:  
OLÁH, M., IGLIAROVÁ. B., BUJDOVÁ, N. 2013. Sociálne služby. Bratislava: Iris.  
BUJDOVÁ, N., BUJDA, S., RAZZOUKOVÁ, E., 2013. Status seniora v súčasnej spoločnosti. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. s. 
26 – 32. 
HROZENSKÁ, M. – DVOŘÁČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013.  
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie v spoločnosti : vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.  
HATOKOVÁ, M a kol. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Bratislava: Don Bosco, 2009. 
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin: Osveta, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 561 

A B C D E FX 

37,61 % 24,42 % 16,57 % 11,40 % 5,88 % 4,10 % 
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD., mimoriadny profesor  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1138d Názov predmetu: Sociálne služby 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: výučba v blokoch, 8 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: druhý ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 

hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o systéme poskytovania sociálnych služieb v SR podľa platnej legislatívy. Získajú prehľad 

a základné zručnosti z financovania sociálnych služieb; registračného procesu; akreditačného procesu; riadenia dokumentácie; posúdenia, 

prijímania a prepúšťania prijímateľov sociálnych služieb; kazuistickej činnosti; hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb. Študenti 

získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi využívať manažérske role a nástroje na poskytovanie sociálnych 

služieb so zameraním na spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a kvalitu štruktúry, procesu a výsledkov organizácie. 

Stručná osnova predmetu:  

 Sociálne služby v kontexte legislatívy EÚ. 

 Systém poskytovania sociálnych služieb v SR podľa platnej legislatívy. 

 Druhy sociálnych služieb. 

 Typy zariadení sociálnych služieb. 

 Financovanie sociálnych služieb. 

 Registračný a akreditačný proces na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. 

 Kazuistika v sociálnej práci. 

 Proces posúdenia, prijímania a prepúšťania prijímateľa sociálnej služby. 

 Podmienky kvality a modely hodnotenia kvality poskytovania sociálnych služieb. 

 Dozor a kontrola nad sociálnymi službami. 

 Individuálny prístup v sociálnych službách a v sociálnej práci. 

 Riadená dokumentácia. 

Odporúčaná literatúra:  

OLÁH, M. 2015. Sociálne služby. Iris: 2015. 

REPKOVÁ. K. 2019. Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb. 

Bratislava 2019, Inštitút pre výskum práce a rodiny.   

Zákon č. 448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 509 

A B C D E FX 

29,27 % 29,08 % 21,22 % 11,00 % 3,73 % 5,70 % 
 

Vyučujúci:  

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1155d Názov predmetu:   Sociálne zabezpečenie  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 8 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  tretí ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: prvý  

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Ústna skúška a test 

Výsledky vzdelávania: 
Poznať a rozumieť jednotlivým normatívnym právnym aktom tak, aby sa absolvent, ktorý je pripravený do role sociálneho pracovníka 
vedel, po zvládnutí poradenských zručností, stotožniť s rolou poradcu, ktorý dokáže pomôcť klientovi pri riešení jeho zložitej sociálnej 
situácie, s ktorou si sám nevie poradiť. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do práva sociálneho zabezpečenia. 
2. Historický vývoj sociálneho zabezpečenia. 
3. Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri rôznych sociálnych udalostiach. 
4. Sociálne právne vzťahy SZ. 
5. Poisťovací systém SR, systém nemocenského poistenia – druhy, dôchodkové poistenie, dôchodkové pripoistenie, dôchodkové sporenie. 
6. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia. 
7. Legislatívna úprava poistenia SZČO. 
8. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a jeho základného nástroja (životného minima, riešenie hmotnej núdze v zmysle 
osobitného zákona). 
9. Zákon o sociálnej pomoci ( sociálna pomoc – poskytovanie a sociálna práca). 
10. Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu v zmysle zákonov č. 448/ 2008 Z. z. a č. 447/2008 Z.z. 
11. Realizácia transformácie sociálnej sféry v zmysle koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia, súčasný systém, diverzifikácia 
systému sociálneho zabezpečenia. 
12. Porovnanie normatívnych právnych aktov sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a inštitucionálne zabezpečenie uvádzaných 
činností. 

Odporúčaná literatúra: 

Povinná literatúra:  

 Ústava SR č. 460/1992 Zb. 

 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 627/2005 Z. z o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. 

 zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. 

 zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku o narodení dieťaťa v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 417/2014 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom starobnom sporení v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní – Správny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 zákon č. 580/2005 Z. z. o zdravotnom poistení. 

 zákon č. 581/2005 Z. z. o zdravotných poisťovniach. 

 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

 zákon č. 448/2008. Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

 MACKOVÁ, Z. a kol. Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Prosperity, 2001. 
Odporúčaná literatúra: 

 TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. 

 TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. 

 KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. 

 POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995. 
 

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
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A B C D E FX 

85 % 75 % 55 % 45 % 35 % 20% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1143w Názov predmetu: Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna kuratela 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Výučba blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester: externé štúdium  3.ročník letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Sociálna práca s rodinou 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: formou riadeného rozhovoru, účasť na prednáškach minimálne 50 % 

Záverečné hodnotenie: ústna skúška. Pri skúške študent z trojice otázok zodpovie na všetky s minimálnymi vedomosťami na 60 % pre každú 

otázku z trojice. Otázky sú rovnocenné. 

Klasifikačná stupnica : A=každá otázka z trojice je zodpovedaná na 95 % - 100 % B=jedna otázka z trojice na 80 % a ostatné dve na 95% 

C=všetky otázky z trojice sú zodpovedané na 80 %  jedna otázka z trojice na 70 % a ostatné dve na 80% D=všetky otázky z trojice sú 

zodpovedané na 70 %jedna otázka z trojice na 60 % a ostatné dve na 70% E=všetky otázky z trojice sú zodpovedané na 60 % jedna otázka 

z trojice na 50 % a ostatné dve na 60% F=všetky otázky z trojice sú zodpovedané na menej ako 60 % 

Výsledky vzdelávania: Študent si rozšíri teoretické vedomosti o fungovaní rodinných systémov, zoznámi sa s teoretickými konštruktmi 

tradičných, tiež nových modelov sociálnej práce s rodinou, oboznámi sa so smermi rodinnej terapie a terapeutickými technikami, bude 

vedieť posúdiť a zhodnotiť situáciu detí - rodiny a stanoviť intervenčný plán.  Rozšíri si poznatky o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele pochopí dôležitosť zameriavania sa na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených 

záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých 

fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. Nezabúda sa aj na prevenciu, ktorá je chápaná ako súčasť ochrany 

spoločnosti pred nežiaducimi sociálno-patologickými javmi. Študent sa oboznámi zo základmi prevencie a jej dnešného chápania doma 

i v zahraničí. 

Stručná osnova predmetu:  

 Rodina ako subjekt sociálnoprávnej ochrany  

 Základné východiská sociálnoprávnej ochrany 

 Rovnaké zaobchádzania v sociálnoprávnej ochrane 

 Ochrana práv dieťaťa 

 Sociálnoprávna ochrana rodiny 

 Metódy využívané pri sociálnoprávnej ochrane 

 Prevencia v sociálnoprávnej ochrane 

 Opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine 

 Výchovné opatrenia v sociálnoprávnej ochrane 

 Opatrenia na zabezpečenie života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa 

 Náhradné rodinné prostredie 

 Opatrenia sociálnoprávnej ochrany v zariadení sociálnoprávnej ochrany 

 Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby 

 Sociálna kuratela 

Odporúčaná literatúra:  

HOVANOVÁ, M., ŠLOSÁR, D. 2020. Sociálnoprávna ochrana detí a rodiny v pomáhajúcich profesiách.UPJŠ v Košice, Filozofická fakulta. ISBN 

978-80-8152-862-0 (e-publikácia) 

MIKLOŠKO, J. 2011. Náhradná starostlivosť. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

ISBN 978-80-89271-36-8 

BRYNDZÁK, P. 2017. IPROD pre deti s poruchami správania v sociálnoprávnej ochrane deti a kurately, Bratislava. Diagnostické centrum, ISBN 

978-80- 972188-6-7  

MIKLOŠKO, J. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008 

ANDRUCHOVÁ, J. a J. ĽAĽOVÁ. Manuál činností sociálneho pracovníka k problematike sociálnoprávnej ochrany.  

Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978-8089-271-597 

BALOGOVÁ, B. a kol. 2017. Vademecum sociálnej práce. Terminologický slovník. Košice: FF UPJŠ Košice.  

ISBN 978-80-8152-483-7 

MIKLOŠKO, J. a Š. ŽARNAY. 2008. Ohrozená rodina na Slovensku. Bratislava: Spoločnosť priateľov detí z detských  

domovov Úsmev ako dar, 2008. ISBN 978-80-969616.  

BRYNDZÁK, P., ŠIMČISKOVÁ, B., BEDNÁROVÁ., A. 2014. Práca sociálneho kurátora s deťmi s poruchami správania v okrese Čadca.  

Recenzovaný zborník  z 5. medzinárodnej konferencie KRIŽOVATKY. IMS Bratislava 2014. S 103-110 ISBN 978-80-969253-8-4 

BRYNDZÁK, P., POLÁCHOVÁ, J. 2016 Deti z detských domovov v Diagnostickom centre. Recenzovaný odborný zborník pri príležitosti 50. 

výročia Diagnostického centra Bratislava-Záhorská Bystrica  . IMS Bratislava 2016. S 222 - 226 ISBN 978-80-972188-2-9 

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

Poznámky: povinný predmet 
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Hodnotenie predmet 

A B C D E FX 

30% 30% 30% 10%   
 

Vyučujúci:  

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1806e Názov predmetu: Sociológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Externá forma: 8 prednášok blokovo za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať semestrálnu prácu (20 % z celkového 

hodnotenia) a úspešne absolvovanie písomného testu. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % 

alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; 

E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti a základne pojmy zo všeobecnej sociológie a vybraných odvetvových sociológií. Vedia vysvetliť 

a rozvíjať sociologické perspektívu a sociologické prístupy s dôrazom na tie oblasti, ktoré súvisia  s praxou či teóriou sociálnej práce a 

činnosťou sociálneho pracovníka.  

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do sociológie, Sociológia ako veda, Sociologická perspektíva  

 Sociológia a sociálna práca 

 Kultúra 

 Spoločnosť a sociálna štruktúra 

 Socializácia 

 Sociálne skupiny a organizácie 

 Sociálna stratifikácia 

 Rodina, zmeny demografického správania 

 Komunity 

 Sociálne problémy 

 Sociálna kontrola, sociálne deviácie, totálne inštitúcie.  

 Spoločenská zmena, moderná spoločnosť, informačná spoločnosť 

Odporúčaná literatúra:  

BEDNÁRIK R. /ed/, 2009: Stručný prehľad sociológie. Enigma, Bratislava. 

CUNNINGHAM J, CUNNINGHAM S., 2011: Sociology and Social Work.Learning Matters, Exeter, 2011. 

KARDIS, K., 2009: Základy sociológie. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009. 

LAIFEROVÁ E., 2020: Sociologické školy 20 storočia. STIMUL, Bratislava 

MATULNÍK J.,  PASTOR  K., 2018  : Kultúrne zmeny a rodinné správanie na Slovensku za posledné štvrťstoročie. In: Laiferová E. /ed/: 

Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vydal STIMUL pre Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV, Bratislava. s. 57-69 

[cit2021-05-19] 

http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/SSS_Stvrtstorocie_sociologie_2018.pdf 

ŠŤASTNÁ, J., 2014: Sociologie v kontextu oboru sociální práce in: Šubrt Jiří a kolektiv –Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace) 

Univerzita Karlova v Prahe, Karolinum Praha, s. 64-82 

YUILL Ch., GIBSON A., 2012: Sociology for Social Work: An Introduction. SAGE, London 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 354 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

  

http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/SSS_Stvrtstorocie_sociologie_2018.pdf
http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/SSS_Stvrtstorocie_sociologie_2018.pdf
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3160d Názov predmetu: SPV - komunikácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín kombinovanou formou, z toho 10 hodín cvičení za semester prezenčnou formou 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: Sociálna pedagogika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Klasifikovaný zápočet, podmienkou ktorého je aktívna účasť na cvičeniach a preukázanie ovládania sociálno-psychologických techník po 
stránke teoretickej i praktickej. Absolvovanie minimálne 75% výučby. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti získajú a osvoja si poznatky a praktické zručnosti z oblasti komunikácie. Zážitkom na sebe formou aktívnej účasti na sociálno-
psychologickom výcviku rozvíjať sociálne zručnosti a spôsobilosti komunikácie. Rozvoj komunikačných zručností študenta – pokročilá 
forma. 

Stručná osnova predmetu:  
Komunikácia všeobecne 
Verbálna komunikácia 
Neverbálna komunikácia, reč tela 
Komunikačné prejavy 
Komunikačné zlozvyky 
Asertivita 

Odporúčaná literatúra:  

Slaměník  Komárková  Výrost. 2001 Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálně-psychologický výcvik,. Praha: Grada, 2001. 224 s. ISBN 
80-247-0180-4. 

Hupková, I.   Kuchárová, B.,  Sejčová, Ľ. Prevencia v praxi. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2020, 
44 s., ISBN 978-80-7121-365-9. 

Drobná, J. Helexová,B.  Kopčíková,M.  Lednická, J.  Medzihorská, P. 2004. Skupinové zážitky. Interná príručka pre pracovníkov PPP, 
CVaPP a ďalších, ktorí majú skúsenosti s realizáciou aktivít zážitkového charakteru s deťmi a mládežou. Bratislava 2004, s.82. ISBN 80-
969248-4-2.   
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 8 

A B C D E FX 

100 %      
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3108e Názov predmetu: SPV – sebapoznanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín kombinovanou formou blokovo 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Klasifikovaný zápočet, podmienkou ktorého je aktívna účasť na cvičeniach a preukázanie ovládania sociálno-psychologických techník po 
stránke teoretickej i praktickej. Absolvovanie minimálne 75% výučby 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si prostredníctvom vlastného pozorovania, skúsenosťami, zážitkami a úsudkami prehĺbia poznanie samého seba, a to v krízových 
i bežných situáciách.  
Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie, zážitkom na sebe formou sociálno-psychologického výcviku rozvíjať sociálne 
zručnosti a spôsobilosti.  Rozvoj komunikačných zručností študenta –  základy. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Pravidlá a podmienky SPV  
2. Sociálna percepcia (sebareflexia a poznávanie iných)   
3. Sebapoznávanie, prehĺbenie sebapoznania 
4. Sebavyjadrenie, možnosti sebavyjadrenia 
5. Naše konanie  – ako chápeme sami seba, ako sa vyjadrujeme, ako pôsobíme na iných 
6. Zvládanie emócií interakcia v skupine,  
7. konflikty a ich zvládanie, náročné životné situácie v skupine, 
8. Regulácia osobného správania, sebapozorovanie, sebahodnotenie, selfmanagment 

 

Odporúčaná literatúra:  

Slaměník  Komárková  Výrost. 2001 Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálně-psychologický výcvik,. Praha: Grada, 2001. 224 s. ISBN 
80-247-0180-4. 

Hupková, I.   Kuchárová, B.,  Sejčová, Ľ. Prevencia v praxi. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2020, 
44 s., ISBN 978-80-7121-365-9. 

Drobná, J. Helexová,B.  Kopčíková,M.  Lednická, J.  Medzihorská, P. 2004. Skupinové zážitky. Interná príručka pre pracovníkov PPP, 
CVaPP a ďalších, ktorí majú skúsenosti s realizáciou aktivít zážitkového charakteru s deťmi a mládežou. Bratislava 2004, s.82. ISBN 80-
969248-4-2.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 7 

A B C D E FX 

100 %      
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Ingrid Hupková PhD. – vedenie cvičení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-3221q Názov predmetu: Štatistika pre sociálnu prácu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 prednášok blokovo za semester prezenčne alebo dištančne online 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úspešné absolvovanie výstupného testu (minimálna požiadavka úspešnosti je 50 bodov), na získanie hodnotenia A je potrebné získať 
najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 
bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.  
Vzhľadom na špecifickosť predmetu (výučba a praktické ovládanie štatistického programu SPSS) nebudú udelené kredity študentovi, ktorý 
má viac ako tri absencie. 

Výsledky vzdelávania: Získať základné vedomosti o metodológii výskumu v sociálnych vedách s cieľom praktického využitia pri tvorbe 
samostatných prác. Študenti sú oboznámení so základnými typmi výskumu (kvalitatívny a kvantitatívny) s podrobným vysvetlením 
postupu pri kvantitatívnom výskume. Okrem získania poznatkov o tabuľkovom a grafickom znázornení výsledkov sa v praxi oboznámia 
s realizáciou výskumu prostredníctvom dotazníka. Cieľom predmetu je naučiť študentov vytvoriť hypotézy, dotazník,  databázu výsledkov 
a zvládnuť ich interpretáciu s použitím prvostupňovej a druhostupňovej analýzy.   

Stručná osnova predmetu:  
Teoretická časť:  

1. Základné štatistické pojmy (štatistický súbor, premenná, priemer, hladina významnosti, korelácia...) 
2. Metodológia sociálnej práce (výskum, druhy výskumu, príprava a organizácia výskumu, etapy výskumu, objektivita, validita 

a reliabilita výskumu)  
3. Kvantitatívny  výskum a jeho realizácia (vymedzenie výskumnej témy, formulovanie otázok, tvorba hypotéz, výskumné metódy 

– pozorovanie, interview, obsahová analýza textu,  dotazník, výber výskumnej vzorky, zber údajov, spracovanie dát, 
interpretácia zistení)  

Praktická časť:  
1. Tvorba dotazníka, stanovenie hypotéz 
2. Zber údajov v teréne 
3. Vytvorenie kódovacieho kľúča, škálovanie otvorených otázok, vytvorenie matice na nahrávanie dát, tvorba databázy, 

vyčistenie údajov 
4. Prvostupňové triedenie dát (otázky s jednou možnosťou a otázky s viacnásobnou odpoveďou) 
5. Druhostupňové triedenie dát (otázky s jednou možnosťou a otázky s viacnásobnou odpoveďou) 
6. Overenie hypotéz a ich interpretácia 

Odporúčaná literatúra:   
RADKOVÁ, L. , LUDVIGH CINTULOVÁ, L. 2018. Základy výskumu pre študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva. Bratislava: Vysoká škola 
ZaSP sv. Alžbety, 2018. s. 135.  
DISMAN, Miroslav. 2011. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 2011. 
RADKOVÁ, L.:  Základy štatistiky pre pomáhajúce profesie I. : Bratislava  : VŠZSP Sv. Alžbety, 2006.   
 
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001.  
KRAUS, B.: Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál 2008.  
ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu : Bratislava : Veda, 2007. 
ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied : Bratislava : Regent, 2005.  
PAVLÍČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P.:  Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát : Bratislava  : VŠZSP Sv. Alžbety, 2007.   
PUNCH, K. F.: Základy kvantitatívního šetření. Praha : Portál 2008.  
RIMARČÍK, M.: Základy štatistiky :  Prešov : VŠZSP bl. P. P. Gojdiča, 2005.   
SKUTIL, M. a kol.: Základy pedagogicko-psychologického výskumu pre študentov učiteľstva : Praha : Portál, 2011. 
STRIEŽENEC, Š.:  Teória a metodológia sociálnej práce :  Trnava : Tipsoft, 2006.   

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

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 8 

A B C D E FX 

37,5 % 25 % 25 % 12,5 %   
 

Vyučujúci:  
PhDr. Marianna Pétiová, PhD. – vedenie prednášok z vybraných kapitol a cvičenia,   
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD. – vedenie prednášok 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: : Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1337e Názov predmetu: Teória a metódy charitatívnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín kombinovanou formou, 1 hodina seminárov za týždeň prezenčne alebo distančne Výstup zo seminárov: 
samostatne napísaná a odprezentovaná seminárna práca z preštudovaných aktuálnych pápežských encyklík a sociálnych dokumentov 
Cirkvi s dôrazom na osobnú skúsenosť a charitatívnu službu 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: externá forma -4.ročník zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Misiológia I A, Misiológia I B, Misiológia II, Základy a teória sociálnej práce, Hospodárenie pre MChP, 
Dobrovoľnícka činnosť 1, 2; Sociálna náuka Cirkvi, Sociálne služby, Sociálna práca so seniormi, Animácia v skupine a tíme, Metódy sociálnej 
práce, Kazuistika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať skúšku ústnou formou alebo formou 
písomného testu (min. 61 %). Súčasťou celkového hodnotenia môže byť seminárna práca z preštudovaných aktuálnych pápežských 
encyklík a sociálnych dokumentov Cirkvi (max.20 % celkového hodnotenia). Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú 
hodnotené na 60 % alebo menej. Je potrebné dosiahnuť na hodnotenie A: 91 % – 100 %; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 
61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti sa naučia vnímať a prijímať charitatívnu prácu ako súčasť zdravotníckej, sociálnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej služby pre 
ľudí v núdzi a získajú základné poznatky o organizácii Katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na Slovensku, Caritas Europa, Caritas 
Internacionalis, ako aj manažmente charitatívnej, misijnej, humanitárnej a rozvojovej práce a základy praktických zručností individuálnej 
charitatívnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základná terminológia k charitatívnej práci (CHP)  
2. Teória CHP: CHP v systéme vied. Školy CHP. Veda o charite. 
3. Ideové (biblické a historické) východiská CHP: Starý a Nový zákon. Starovek. Stredovek. Novovek. Postmoderna. Osobnosti CHP. 
4. Medzinárodná práca charity: Caritas Europa a Caritas Internationalis. Poslanie a úlohy. 
5. CHP a princípy medzinárodnej spolupráce. 
6. Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca: Základné rozdelenie a charakteristiky. 
7. Miléniové rozvojové ciele (MDG, 2000-2015): Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG, 2015-2030). Agenda 2020. Agenda 2030.  
8. Pomoc pri katastrofách, postup a štandardy pomoci. 
9. Katolícka charita na Slovensku: História 20 st. Súčasný stav. Činnosť, ciele, vízia. Štruktúra Slovenskej katolíckej charity. 

Diecézne charity. Činnosť farských charít. 
10. Bratislavská arcidiecézna charita (BACH). 
11. Evanjelická diakónia na Slovensku: História a súčasné dianie. Štruktúra. Služby. 
12. Teológia charity. 
13. Sociálne učenie cirkvi (katolícka sociálna náuka): Sociálne encykliky. Princípy. 
14. Etické aspekty v práci charitatívneho pracovníka: Etický kódex sociálneho pracovníka (2019). 
15. Ekonomika a financovanie v charite 
16. Projektovanie v charitatívnej práci: Fázy projektu. Štruktúra projektu/etapy. 
17. Charita a legislatíva 
18. Cieľové skupiny charity a charitatívna práca s nimi: Príklady: Slovensko, svet 
19. Sociálne služby (SS) v charitatívnej práci: Zariadenia SS. Druhy sociálnych služieb. Sociálne zabezpečenie klientov CHP. 
20. Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníci v charite: požiadavky, výber, vzdelávanie, misia, legislatíva. 
21. Veda a výskum v charite. 
22. Metódy CHP: Porovnanie s metódami SP. Spoločné a rozdielne prvky. 
23. Sociálna práca s klientom v charitatívnom zariadení: Fázy a proces. Prípadová sociálna práca. Poradenský proces.  
24. Individuálne plánovanie s klientom: Individuálny rozvojový plán (IRP). 
25. Charitatívny pracovník: Kríza charitatívneho pracovníka. Syndróm vyhorenia u charitatívneho pracovníka: Symptómy. Proces. 

Prevencia. Syndróm pomocníka. 
26. Vzdelávanie pracovníkov v charite. 
27. Úskalia pomoci podľa publikácie „Keď pomoc škodí“ podľa Corbet – Fikkert, 2012. 
28. Štandardy kvality v starostlivosti o klientov charity  
29. Spoločné štandardy manažmentu – CIMS (Caritas Internationalis Managements Standards) 
30. Pramene obnovujúce charitu: Spiritualita v CHP. Budovanie vzťahov. Supervízia. 

Odporúčaná literatúra:  
BENEDIKT XVI., 2006. Deus charitas est. Encyklika pápeža Benedikta XVI. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2006.  
BENEDIKT XVI., 2009. Caritas in veritate. Encyklika pápeža Benedikta XVI. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2009.  
Bratislavská diecézna charita (BACH). Dostupné na: http://charitaba.sk/.  
BUČKO, L. 2021. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2021. 
BUČKO, L., LEGERSKÝ, D., BLAŠKOVIČ, P. 2016. Small groups living the gospel as the prevention against sects. In: Social pathology. Ed. Jozef 
Šuvada, Paweł Czarnecki, Pavol Tomanek. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House, 2016, ISBN 978-83-7520-206-9, s. 
267 – 295. 
BUČKO, L., POLOŇOVÁ, J., PAUEROVÁ, K., PÁLENÍKOVÁ M. 2016. Models of missionary work towards plurality as a prevention of 
socialpathological phenomenons in local communities. 2016 In Social pathology / Ed. Jozef Šuvada, Paweł Czarnecki, Pavol 

http://charitaba.sk/
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Tomanek.Waszaw : Warsaw Management University, 2016. ISBN 978-83-7520-206-9. (2016) s. 247-266. 
BUČKO, L., HARDY, M., PÁLENÍKOVÁ, M., POLOŇOVÁ, J., FERO, M., JACKULIKOVA, M. 2018. Interfaith dialogue from the viewpoint of 
Syrian migrants in the Alexandria refugee camp in Greece In Acta Missiologica. (online), Roč. 12, č. 2 (2018) s. 18-36. ISSN 2453-7160. 
CANGÁR, M. 2018. Individuálne plánovanie. Bratislava : IA MPSVaR SR, 2018. 28 s. ISBN: 978-80-89837-45-8. 
Caritas Europa. Dostupné na: https://www.caritas.eu/.  
Caritas Internationalis. Dostupné na: https://www.caritas.org/.  
CORBET, S., FIKKERT, B. 2012. Keď pomoc škodí. Bratislava : Porta libri, 2012. 
DOLEŽALOVÁ, P. 2015. Syndrom pomocníka In Psychologie.cz. Dostupné na: https://psychologie.cz/syndrom-pomocnika/,  
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, 2021. Dostupné na : https://www.diakonia.sk/historia/.  
GROODY, D. G. - GUTIÉRREZ, G. 2014. The Preferential Option for the Poor beyond Theology. Indiana (USA) : University of Notre Dame 
Press, 2014. p.264. Available on: https://www.jstor.org/stable/j.ctvpj7bz3,  
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/czech_whoqol.pdf.  
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA 
MojaBiblia.sk, 2021. Biblia - Sväté písmo. Dostupné na: https://www.mojabiblia.sk/.  
MPSVaR SR). 2019. Kvalita poskytovania sociálnych služieb. Dostupné na: https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/o-projekte/kvalita-
poskytovania-socialnych-sluzieb/index.html?csrt=4115807205356101197. 
Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj. 2008. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava : SSV, 2008. 549 s. 
POLOŇOVÁ, J. 2014. New Trends In Mission - 1. Part: Evangelization And New Evangelization In Acta Missiologica, Volume: 8, Issue: 1, 
pages: 35-48,  Published: 2014. ISSN: 1337-7515.   
POLOŇOVÁ, J. 2014. New Trends In Mission: Particularities Of Contemporary Mission In The Rural And Urban Areas In Acta Missiologica, 
Volume: 8, Issue: 2, Pages: 22-34, Published: 2014, ISSN: 1337-7515. 
POMPEY, H. 1999. Biblical and Theological Foundations of the Charitable Works 1. World Congress on Charity, Rome 12 – 15 May, 1999. 
Vatican City: Pont. Council Cor Unum, 1999. 
RAŠLOVÁ, K. - POLOŇOVÁ, J., 2019, 2021. Teória a metódy charitatívnej práce. V programe Power Point (nepublikovaný študijný materiál). 
RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava: Trnavská univerzita – SAP, 2006. 
REPKOVÁ, K. 2015. Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb–metodické východiská. Bratislava : 
MPSVaR SR, IPVR, 2015.  
SCHMIDBAUER, W. 2015. Syndrom pomocníka: Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Portál : Praha, 2015. 
SCHMIDTBAUER, W. 2015. Syndrom pomocníka. Praha : Portál, 2015. 240 s. ISBN 978-80-262-0865-5. 
Slovenská katolícka charita (SKCH). Dostupné na: https://www.charita.sk/charitna-siet/#,  
Sociální encykliky 1891 – 1991. 1996. Praha : Zvon, České katolické nakladatelství, 1996. ISBN 80–7113–154–7. 
World Health Organization (WHO). 2004. Dotazník kvality života WHO (WHOQOL – BREF). Dostupné na: 
Zákony SR - aktuálna legislatíva k predmetu: Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných 
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR); Zákon č. 406/2011 Z. z. 
o dobrovoľníctve; Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov; Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; Zákon č. 447/2008 Z. 
z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia; Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 8 

A B C D E FX 

25 % 25 % 25 % 12,5 % 12, 5 %  
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. – vedenie prednášok a seminárov 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://www.caritas.eu/
https://www.caritas.org/
https://psychologie.cz/syndrom-pomocnika/
https://www.diakonia.sk/historia/
https://www.jstor.org/stable/j.ctvpj7bz3
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/czech_whoqol.pdf
https://www.mojabiblia.sk/
https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/o-projekte/kvalita-poskytovania-socialnych-sluzieb/index.html?csrt=4115807205356101197
https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/o-projekte/kvalita-poskytovania-socialnych-sluzieb/index.html?csrt=4115807205356101197
https://www.charita.sk/charitna-siet/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 0-1116d Názov predmetu: Terénna sociálna práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: výučba v blokoch, 8 hodín seminárov prezenčne alebo dištančne online za semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: externá forma: 4.ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: prvý 

Podmieňujúce predmety: Sociálna patológia, Metódy sociálnej práce, Kazuistický seminár 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Účasť na prednáškach a vypracovanie seminárnej práce. Na absolvovanie skúšky úspešné absolvovanie skúšky ústnou formou. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti získajú poznatky o metódach sociálnej práce používaných pri vyhľadávaní a motivovaní cieľovej skupiny k spolupráci na vytvorení 
pracovného vzťahu „sociálny pracovník – klient“ prostredníctvom spolupráce soc. pracovníka s dobrovoľníkmi a prostredníctvom 
streetworku.  

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 Slovenskej republiky. 

 Činnosti a kompetencie terénneho sociálneho pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
Libor Klenovský: „Terénna sociálna práca.“ OZ Sociálna práca, Bratislava 2006. 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Karloveská 64, 842 58 Bratislava 2021, Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce 
vo svete, ISBN 978 - 80 - 8072 - 199 - 2 
Matoušek a kol.: Slovník sociálnej práce Sociální práce  v praxi. Portál Praha, 2008,  

ISBN:  9788073673680 

B. Balogová, E. Žiaková.: Vademecum sociálnej práce. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017, ISBN: 978-80-8152-483-7 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 8 

A B C D E FX 

25% 62,50% 12,50%    
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

 

  

https://www.libristo.sk/sk/autor/Be%C3%A1ta%20Balogov%C3%A1
https://www.libristo.sk/sk/autor/Eva%20%C5%BDiakov%C3%A1
https://www.libristo.sk/sk/nakladatel/Univerzita%20Pavla%20Jozefa%20%C5%A0af%C3%A1rika%20v%20Ko%C5%A1iciach
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1381b Názov predmetu: Voľná prednáška 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

3 hodiny prednášok za semester prezenčne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester; 

2. ročník letný semester; 3.ročník letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Účasť na prednáške 

Výsledky vzdelávania:  

Študenti sa oboznámia s určitou doplnkovou tematikou a rozšíria si ich perspektívu pohľadu na už odprednášanú  problematiku. 

Stručná osnova predmetu:  

Voľná prednáška a diskusia na vybranú tému, ktorá študentom rozšíri znalosti a pochopenie určitej tematiky, ktorá sa týka zamerania ich 

štúdia. 

Odporúčaná literatúra:  

 Podľa druhu prednášky. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Výučba predmetu sa uskutočňuje v slovenskom a českom jazyku 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 100 

A B C D E FX 

80% 20%     
 

Vyučujúci:  

Pozvaný prednášajúci 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Kód predmetu: 1-1113d Názov predmetu: Základy a teória sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma: 8 hodín kombinovanou formou 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: prvý (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy psychológie a vývinová psychológia. Sociálna filozofia. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, úspešne absolvovať písomný test alebo ústnu skúšku. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 
91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si osvoja základné vedomosti o sociálnej práci ako profesii, odbore vzdelania a vedeckej disciplíne. Porozumejú jej 
interdisciplinárnemu charakteru, základnej terminológii a úzkemu prepojeniu medzi teóriou a praxou. Taktiež sa oboznámia s bohatou 
históriou sociálnej starostlivosti, sociálnej a charitatívnej práce, filozofickými východiskami a sociálnym učením Cirkvi. 

Stručná osnova predmetu:  
I. ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE:  

1. Základná terminológia sociálnej práce (SP) 
2. Dejiny SP ako profesie, vednej disciplíny a štúdijného odboru/ akademickej disciplíny. 
3. História sociálnej starostlivosti podľa cieľových skupín.  
Míľniky dejín SP vo svete a na našom území. 
4. Dôležité osobnosti SP od staroveku po súčasnosť 
5. Dejiny sociálneho myslenia 
6. Sociálne učenie Cirkvi. Sociálne encykliky pápežov 

II. TEÓRIA A ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE  
7. Sociálny pracovník a sociálny klient. Druhy vzťahov. 
8. Etika v SP. Etický kódex sociálnych pracovníkov. 
9. Metodológia SP. Úrovne SP.  
10. Vzdelávanie v SP. Odborné vzdelávanie v SP.  
11. Teória SP. Typológia teórie SP. 
12. Výskum a veda v SP.  
13. Sociálna práca (SP) a sociálna politika.  
14. SP vo verejnej správe.  
15. Tretí sektor. Mimovládne organizácie. Dobrovoľníctvo. Svojpomocné skupiny. 

Odporúčaná literatúra:  
BALOGOVÁ, B., ŽIAKOVÁ, E. (eds.). 2017. Vademecum sociálnej práce: Terminologický slovník. FF UPJŠ v Košiciach : Košice,2017. 360 

s.ISBN 978-80-8152-483-7 
BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN print,s.r.o., 2009. 
BRNULA, P. 2013. Sociálna práca. Dejiny, teória a metódy. Bratislava : Iris,2013 
HETTEŠ, M. 2015. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP, 2015. 
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 2019. Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej 
práce SR (2019). Dostupné na: https://www.tsk.sk/buxus/docs/Eticky_kodex_socialnych-pracovnikov.pdf,  
LEVICKÁ, J., 1999. Náčrt dejín sociálnej práce. Trnava : SAP-Slovak Academic Press,1999. 
MÁTEL, A. 2019. Teorie sociální práce I: Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor. Grada : Praha, 2019. 208 s. ISBN 
9788027122202. 
MÁTEL, A., HARDY. M., BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce : 
Bratislava, 2015. 344 s. ISBN 9788097144579.  
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2015. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2015. 420 s. ISBN 

978-80-971445-6-2.  
MATOUŠEK, O. a kol. 2007. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2007. 310 s. ISBN 8073673314. 
MATOUŠEK, O. et al. 2016. Slovník sociální práce 2. vyd. Praha: Portál, 2016.  
MATOUŠEK, O. et al. 2021. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 200 s. Karolinum : Praha,  
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Ed. Basingstoke: Palgrav Maccmillan, 2005. 
SCHMIDBAUER, W. 2015. Syndrom pomocníka: Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Portál : Praha, 2015. 
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Dostupné na: http://socialnapraca.sk/, 
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006. 
Aktuálna legislatíva v SR (vybrané zákony – základný prehľad v aktuálnej literatúre): 

 Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a 
rodiny 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR) 

 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

 Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve 

 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon; Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/Eticky_kodex_socialnych-pracovnikov.pdf
http://socialnapraca.sk/
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 Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov 

 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 15 

A B C D E FX 

40,6 % 20 % 6,6 % 13,3 % 13,3 % 6,6 % 
 

Vyučujúci:  
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.; – vedenie prednášok 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
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6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/pre-studentov 

 
7. Personálne zabezpečenie študijného programu  
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). 

 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.      https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8684        xxxxxxxxxxxxxx 

 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 
 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.       https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8719           xxxxxxxxxxxxxx  
doc. PhDr. Pavol Bryndzák, PhD.        https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12412            xxxxxxxxxxxxxx  
Mgr. Mária Jackulíková, PhD.         https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28700            xxxxxxxxxxxxxx 
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD.      https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20205          xxxxxxxxxxxxxx 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:  
 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na 
stránke vysokej školy.  
Linky:-   https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  

             https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie   
              https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
                http://www.scopus.org/name/publications/citations  
                https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
                http://cms.crepc.sk/  
 
d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  

s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  

Výber učiteľov študijného programu Misijná a charitatívna práca sa riadi podľa štandardov dokumentu „Tvorba, aplikácia 
a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“, kapitola 2 článok 6, str. 113 (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-
predpisy-smernice). 
 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia 
Pracovný 

úväzok 

Typ 
vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 
ŠO 

áno/nie 

Misiológia  I A   
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 
1P 
4A 

11 
31 

100 
100 

 P/C áno 

Hospodárenie pre MChP  Mgr. Ing. Juraj Barát 3O 32 100  P/C nie 

Základy psychológie a 
vývinová psychológia  

PhDr. Barbora Kuchárová. PhD., MBA 9U 31 70  P áno 

Ročníková práca  PhDr. Kristína Pauerová, PhD. 3O 31 100  P/C áno  

Základy práva pre MChP 
doc. JUDr. PhDr. Jaroslava  Drgová, 

PhD. 
2D 21 50  P áno  

Etika  prof. Eva Grey, PhD., MHA 1P 11 100 P  áno  

Sociálna filozofia  doc. PhDr.  Ing. Peter Mlynarčík, PhD. 2D 21 100  P  nie 

Geografia 
doc. RNDr.  Mgr. Milica Páleníková, 

PhD. 
2D 21 100  P  nie 

Dobrovoľnícka činnosť 
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 
4A 
3O 

31 
31 

100 
100 

C    nie 

Anglický jazyk Mgr. Mário Jančovič, PhD. 3O 31 100 C   nie  

Ruský jazyk Mgr. Jana Jacková 9U 32 20 C   nie  

Misiológia I B  
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 
1P 
4A 

11 
31 

100 
100 

  P/C áno   

Základy a teória sociálnej 
práce  

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

1P 
2D 

11 
21 

100 
100 

P  áno   

Sociológia prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.  1P 11 100  P áno   

Psychológia osobnosti a 
sociálna psychológia  

PhDr. Barbora Kuchárová. PhD., MBA 9U 31 70 P   áno  

Odborná prax a seminár Mgr. Mário Jančovič, PhD. 3O 31 100  C áno   

Religionistika  prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 1P 11 100  P  nie   

Základy pedagogiky a sociálna 
pedagogika  

prof.  PhDr. ThDr. PaedDr. Pavol 
Tománek, PhD., MBA, MHA 

1P 11 100 P  áno   

SPV – sebapoznanie  doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 2D 21 100  C  nie   

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/pre-studentov
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8684
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8719
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12412
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28700
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20205
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice


 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O. 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 57 z 62 

Dobrovoľnícka činnosť 2 
MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 

 Mgr. Mário Jančovič, PhD. 
4A 
3O 

31 
31 

100 
100 

 C   nie  

Sociálna náuka Cirkvi ThLic. Mgr. Daniel Dian 3O 32 100   P/C áno  

Misiológia II 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Mgr. František Neupauer, PhD. 
1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

   P/C áno  

Sociálna patológia 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, 

MBA  
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

1P 
2D 

11 
21 

100 
100 

   P/C áno  

Sociálne služby doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 2D 21 100  P áno  

Biológia a zdravoveda pre 
MChP 

doc MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 
Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

2D 
2D 

21 
31 

100 
100 

 P nie   

Závislosti a sociálna práca so 
závislými 

prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 1P 11 100 P  áno   

Sociálna práca so seniormi  
doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD., 

mimoriadny profesor 
1P 21 100 P  áno   

Animácia v skupine a tíme Mgr. Alena Šlezingerová 9U 32 10   P/C  nie    

SPV – komunikácia doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 2D 21 100 C  nie    

Metódy sociálnej práce doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 2D 21 100   P/C  áno   

Kazuistika doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 2D 21 100   P/C  áno   

Sociálnoprávna ochrana detí  a 
sociálna kuratela 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 

1P 
2D 

11 
21 

100 
100 

  P/C  áno  

Odborná prax a seminár 2 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

MUDr. Mgr. Ing. Pavol Blaškovič, PhD. 
1P 
4A 

11 
31 

100 
100 

 C áno  

Kultúrna a sociálna 
antropológia  

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

1P 
2D 

11 
21 

100 
100 

P  nie  

Psychiatria pre sociálnu prácu prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 1P 11 100  P  nie 

Štatistika pre sociálnu prácu prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 1P 11 100  P nie  

Medzinárodné právo JUDr. Michal Kunošík, CSc. 3O 31 100  P nie 

Misiológia III 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

Mgr. Mário Jančovič, PhD. 
1P 
3O 

11 
21 

100 
100 

  P/C  áno  

Základy sociálnej politiky  
doc. PhDr. Daniela Giertliová – 

Bachyncová, PhD. 
2D 21 100 P  áno   

Teória a metódy charitatívnej 
práce 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 2D 21 100 P/C áno   

Terénna sociálna práca  doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 2D 21 100 P/C áno   

Sociálna práca s rodinou 
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 
prof. PaedDr. PhDr. ThDr.  Pavol 

Tománek, PhD., MBA, MHA 

2D 
 

1P 

21 
 

11 

100 
 

100 
P/C áno   

Základy výskumu v sociálnych 
vedách 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 1P 11 100 P  áno   

Seminár k bakalárskej práci  PhDr. Kristína Pauerová, PhD. 3O 31 100  P nie  

Sociálne zabezpečenie 
doc. PhDr. Daniela Giertliová – 

Bachyncová, PhD. 
2D 21 100  P áno   

Humanitárna práca  a prvá 
pomoc 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, 
MBA 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

1P 
2D 

11 
31 

100 
100 

 P áno   

Voľná prednáška pozvaný prednášajúci 0 0 0  P nie  

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).   

 
ThLic. Mgr. Daniel Dian (xxxxxxxxxxxxxx | 
- Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku (2020) 
- Dieťa ako obeť kriminality (2020) 
- Závislosť od internetu a mobilných telefónov (2020) 
- Nová evanjelizácia na Slovensku (2019) 
- Liečba drogovej závislosti v centre Takiwasi v Peru (2019)  
- Medzináboženský dialóg kresťanstva a islamu (2018) 
 
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. (xxxxxxxxxxxxxx | 
- Stratégia plánovania zahraničných humanitárnych akcií (2017) 
- Minority Iraku: ich budúcnosť a nádej na zmierenie (2017) 
- Najvýznamnejšie faktory vplývajúce na vznik užívania drog (2017) 
- Animoterapia a jej význam pre ľudí s telesným postihnutím (2017) 
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- Otroctvo v dejinách ľudstva a pohľad Cirkvi naň až po súčasnosť (2016) 
 
 

doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. (xxxxxxxxxxxxxx) 
- Sexuálne násilie páchané na deťoch a možnosti misijnej pomoci týmto obetiam (2020) 
 
PhDr. Kristína Pauerová PhD. (xxxxxxxxxxxxxx) 
- Resocializácia drogovo závislých do spoločnosti a úloha sociálneho pracovníka (2021) 
- Sociálna práca v oblasti futbalového chuligánstva (2020) 

 
f) Odkaz na vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác: viď bod 7.c) str. 12. 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
 
 

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 
Oto Papp:  xxxxxxxxxxxxxx 
Kristína Simonová:  xxxxxxxxxxxxxx 
Jana Jančulová: xxxxxxxxxxxxxx 
 

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   
 
doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.  – xxxxxxxxxxxxxx 
streda 15.00 – 17.00  
piatok 12.00 – 15.00 
 

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 
a podobne (s kontaktami).  

 
Mgr. Zuzana Ryšánková;  xxxxxxxxxxxxxx 

 
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

 
Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a jeho podpora sú v súlade so štandardami zdrojov na 
zabezpečenie štúdia a podporu študentov, ktoré sú uvedené v dokumente „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému 
kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) v kapitole 2, článok 7, str. 124.  

 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 

(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská).   

 
VŠ ZSP sv. Alžbety disponuje na centrálnom pracovisku v Bratislave tromi výučbovými pracoviskami, a to na Nám. 1. Mája č.1, na 
Nám. Slobody č.3 a na Poliankach Pod brehmi 6205-4/A.  
Na Nám. 1.mája sa nachádza v suteréne Aula s kapacitou 120 miest, ktorá má rôznorodé využitie. Okrem prednáškovej miestnosti 
slúži aj ako reprezentačná miestnosť pre promócie a konferencie. Je vybavená PC, dataprojektorom, flipchartom a ozvučovacou 
technikou, ktorá slúži pre ozvučenie slávnostných príležitosti. 
Na prízemí, prvom a druhom poschodí sa nachádza spolu 6 prednáškových miestností , 4 s kapacitou po 80 miest a 2 s kapacitou 30 
miest. Každá z nich je vybavená Pc, dataprojektorom a spätným projektorom. 
Prednáškové miestnosti slúžia hlavne pre študijný odbor sociálna práca externá forma štúdia, ale  paralelne ich využívajú aj 
študijné odbory verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo podľa pripraveného  harmonogramu. 
Okrem toho je v budove knižnica, miestnosti pre pedagógov, laboratória pre študijné odbory LMV, Verejné zdravotníctvo 
a Ošetrovateľstvo. Bezbariérovosť je zabezpečená zdvíhacou plošinou  Wimec v65 (Nám. 1. mája). 
Na Nám.Slobody č.3  sa nachádzajú tri prednáškové miestnosti s kapacitou 30  miest, ktoré slúžia hlavne pre študijný odbor 
sociálna práca denná forma štúdia. Tieto miestnosti sa využívajú aj pre predmet Sociálno-psychologický výcvik.  Zároveň sa tam 
nachádza 1 demonštračná miestnosť pre Ošetrovateľstvo. V každej miestnosti je PC, dataprojektor, flipchart a voľný prístup na 
internet pre všetkých študentov.  
Budova na Poliankach disponuje piatimi prednáškovými miestnosťami s kapacitou na prízemí 100 miest a skriptárňou, ktorá slúži 
pre študentov. Na poschodí sú prednáškové miestnosti s kapacitou 20, 40 a 35 miest a laboratóriá pre zdravotnícke odbory. Každá 
miestnosť má Pc, dataprojektor a ozvučovacie zariadenie. V učebni pre 80 osôb je nainštalovaná interaktívna tabuľa. 
Prednáškové miestnosti slúžia primárne pre študijný program Misijná a charitatívna práca, študijný odbor Psychológia, 
zdravotnícke odbory, ale paralelne podľa harmonogramu prednášok ich kapacity využíva aj sociálna práca.  
 
Učebne 
Špecializovaná výučba sa realizuje v učebniach vysokej školy v Bratislave. Škola disponuje plne vybavenou multimediálnou 
miestnosťou, ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na 
prehrávanie multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS (štatistický softvér pre sociálne javy) pre 25 
počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať, ako aj program Atlas – TI pre kvalitatívny výskum. Ďalšia špecializovaná učebňa je 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows XP, kancelársky balík Microsoft 
Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) – ako aj komunikačnými 
prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych prostriedkov. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule, v 
posluchárni 102 je interaktívna tabuľa. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné počítače a premietacia technika 
dataprojektor, spätný projektor a zvuková technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
 
Vysoká škola na účely SPV využíva aj Vzdelávacie a rozvojové stredisko Bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej. Nachádzajú sa tu tri 
školiace miestnosti, každá s kapacitou 60 osôb s nasledovným technickým vybavením: TV, PC,  dataprojektor,  flipchart tabuľa, 
prístup na internet. Pre viacdňové výcviky má k dispozícii aj 6 izieb na ubytovanie s kapacitou 20 miest. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
 

 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 

predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  
 

Katedra misiológie v rámci Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II., ktorá uskutočňuje študijný 
program Misijná a charitatívna práca, má v budove svojho sídla na Poliankach v Bratislave knižnicu s časopismi a knižnými titulmi v 
oblasti sociálnej práce a študovňu s počítačmi s prístupom na internet. Knižnica má knižné tituly a skriptá v slovenskom, českom a 
anglickom jazyku. Okrem katedrovej knižnice majú študenti k dispozícií tiež centrálnu knižnicu vysokej školy, ktorá je budovaná 
ako komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami. K 
dispozícii je požičovňa monografií, učebných textov a elektronických dokumentov, ale aj kvalifikačných prác (diplomových, 
dizertačných, rigoróznych, habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k dispozícii multimediálne vybavená študovňa s  počítačmi 
a dátovým projektorom. Knižnično-informačné služby sú zamerané na: 
- výpožičné absenčné 
- výpožičné prezenčné 
- medziknižničné 
- konzultačné, pri využívaní informačných technológií 
- edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva 
- reprografické služby pre užívateľov knižnice, 
- predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠ ZSP sv. Alžbety 
- vstupy do centrálnych registrov. 
Viacero učebných textov k predmetom študijného programu pochádza priamo z vydavateľskej činnosti samotnej vysokej školy. 
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese 
www.vssvalzbety.sk   (http://www.vssvalzbety.sk/kniznica).  
Ďalšie informácie sú k dispozícii na:   https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 
    https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
 
Katedra misiológie vydáva akademický časopis Acta missiologica indexovaný v celosvetovej vedeckej databáze Web of Science 
a v európskej databáze Copernicus. V časopise sa uverejňujú výsledky najlepších výskumných projektov uskutočňovaných 
študentmi študijného programu Misijná a charitatívna práca na Katedre misiológie. 

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-

learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
 
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj  zabezpečenie spätnej väzby a 
názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého 
študenta iný test na špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu   
Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO Webex.  Na Nám. 1. mája 1 je miestnosť s kompletným 
multimediálnym vybavením na konferenčný prenos. 

 
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  

 
Partneri pre odborné praxe študentov: 
Pobytové zariadenie pre rodiny bez domova Cífer – Jarná 
Útulok sv. Lujzy de Marillac, Bratislava 
Ošetrovňa sv. Alžbety, nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova, Bratislava 
Terénna služba (streetwork) bl. Rozálie Rendl, Bratislava   
Útulok pre týrané ženy Jozefínum, Dolná Krupá  
OZ Vagus, projekt Domec, Račianska 78, Bratislava 
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves 
OZ Prima, Hviezdoslavovo nám. 17, Bratislava  
OZ STOPA, Bratislava 
OZ Jarovnice, rómska osada Jarovnice 
OZ Dvojfarebný svet, Bratislava 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
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Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava 
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, SR 
Misijné centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Lomnička 
Nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. 
Diagnostické centrum - Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica 
Misijná kongregácia sv. Vincenta de Paul, Tomášikova, Bratislava 
Občianske združenie STEP-IN Irak – práca s utečencami, Sýria 
Caritas mesta Omsk, Ruská federácia 
Misijné spoločenstvo Identes, San Ignatio de Velasco, Bolívia 
Zahraničné projekty vysokej školy určené pre prax študentov: Rusko, Ukrajina, Kambodža, Bolívia, Keňa, Uganda, Rwanda, 
Honduras. 
Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci :  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy  
 

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  
 
Katedra misiológie má spoluprácu s pastoračným strediskom Saleziánov Don Bosca v Petržlke na Mamateyovej ul. Športový areál 
tohto strediska môžu študenti využívať na športové vyžitie. 
 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
 
Pobytové stáže na vykonávanie misijných a charitatívnych praxí:  
Misijné centrum v Lomničke, Slovensko; 
Caritas mesta Omsk, Ruská federácia; 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty  
  
 

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
 

Prijímacie konanie na študijný program Misijná a charitatívna práca sa riadi štandardami dokumentu „Tvorba, aplikácia 

a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, 

článok 5, str. 105. 

a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
 

Podmienky prijatia pre uchádzačov:  
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-
prihlaska-na-vs/) obsahuje: - overenú kópiu maturitného vysvedčenia, Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021 
doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 
ods. 1 6 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred 
termínom zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia 
nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov).  
- kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške,  
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní 
(fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní,  
- životopis (podpísaný),  
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní. 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf   
          https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 
 

b) Postupy prijímania na štúdium.  
 

Súčasťou prijímacieho konania môže byť test alebo ústny pohovor, ktorého cieľom je zistiť motiváciu, jazykovú a mentálnu úroveň 
uchádzača. 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf   
          https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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V ostatnom období boli študenti prijímaní na základe splnených podmienok prijatia. Výber uchádzačov vzhľadom na nedostatok 

sociálnych pracovníkov v DSS a na trhu práce v EÚ boli študenti prijatí v poradí podľa výsledkov stredoškolského štúdia.  

 

Akad. rok Počet uchádzačov  Počet prijatých    Počet zapísaných 

2020/2021 64 63 55 

2021/2022 9 9 8 

 
10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

 

Výročná správa vysokej školy  ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

  
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  
 

Monitorovanie kvality uskutočňovaného študijného programu Misijná a charitatívna práca v Bc. stupni štúdia je v súlade 
s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-
nas/vnutorne-predpisy-smernice), článok 10: Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 
študijných programov, str. 143.  
Monitorovanie a hodnotenie názorov študentov na kvalitu študijného programu sa robí priebežne raz za 6 mesiacov. 
  Linky:           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

                        http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  

                        https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  

 
Správy a výsledky hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania za celú VŠ sú k dispozícii na rektoráte. Vyplnené dotazníky od 
študentov Misijnej a charitatívnej práce sú dostupné k nahliadnutiu na Katedre misiológie. Opatrenia sa navrhujú a uskutočňujú 
priebežne po vyhodnotení dotazníkov – stretnutie a pohovor vedúceho katedry s učiteľmi nízko hodnotených predmetov. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
            https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
             http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 
 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
 
Spätná väzba od absolventov sa získava iba sporadicky pri osobných stretnutiach alebo telefonických rozhovoroch. Pozitívnu 
spätnú väzbu máme napríklad od absolventov, ktorí pracujú s drogovo závislými ľuďmi v OZ Prima, Bratislava, alebo od 
absolventov, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova v organizácii Depaul Slovensko, Bratislava, ale aj od bývalej študentky, ktorá 
pracuje na Magistráte hl. mesta Bratislavy. 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov            

 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 
11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. 

sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).  

Dokument: „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“  

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) 

- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 

- Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 

 
- Štipendijný poriadok: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.p

df 

 

- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 

 

- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium, 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
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https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium


 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O. 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 62 z 62 

 

- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

 

- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 

 

-  Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer  

 
- Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie  

 
- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs  

 
- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi :    https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-

absolventov 

 
- Vnútorný systém VŠZaSP:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  

 
 
 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
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https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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