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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, 

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

Počet kreditov: 7 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Teória a základy sociálnej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej prípadovej štúdie. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky 

(minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o metódach sociálnej práce s jednotlivcom, najmä prípadovej sociálnej 

práci. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi realizovať prípadovú sociálnu 

prácu. Okrem toho si osvoja základné znalosti o novších metódach užívaných v sociálnej práci, akými sú 

poradenstvo, mediácia, krízová intervencia, supervízia a manažment.  

Stručná osnova predmetu:  

 Historický vývoj metód sociálnej práce. 

 Definovanie a klasifikácia metód sociálnej práce. 

 Komunikácia v sociálnej práci. 

 Prípadová sociálna práca a jej teoretické koncepty. 

 Princípy eticky senzitívnej prípadovej práce. 

 Etapy sociálnej práce. 

 Administrácia v sociálnej práci. 

 Krízová intervencia. 

 Sociálne poradenstvo, mediácia. 

 Manažment v sociálnej práci. 

 Supervízia v sociálnej práci. 
Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. – SCHAVEL., M. a kol. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 

2013. 
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VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 214 s. ISBN 978-80-8132-027-9.  

LEVICKÁ, J. a kol. 2009. Sociálna práca II. Trnava : Oliva, 2009. 156 s. ISBN 978-80-89332-06-9. 

MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. 384 s. ISBN 978-80-
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

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

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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