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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Komunitná a terénna sociálna práca 

 

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

           distančné štúdium (26 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na prípravu komunitného plánu obce. Úspešné 

absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o komunite ako špecifickej klientskej skupine a  komunitnej práci ako 

jednej z dôležitých metód sociálnej práce. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní 

v praxi pripraviť komunitný plán.    

Stručná osnova predmetu:  

 Komunita ako klient sociálnej práce; 

 účastníci komunitného plánovania 

 etapy práce s územnou komunitou; 

 plánovanie v územnej komunite; 

 nadväzovanie kontaktov a spájanie ľudí; 

 realizácia plánov komunitného rozvoja; 

 evaluácia komunitného plánu; 

 public relations; 

 legislatívne rámce komunitného plánovania v SR; 

 aktuálne trendy komunitnej sociálnej práce vo svete. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. – HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 

2013. 507 s. ISBN 978-80-8132-074-3. 

OLÁH, M. a kol. 2012. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 317 s. ISBN 

978-80-8132-039-2.  

PILÁT, M. – KAMANOVÁ, I. – OKÁLOVÁ, O. 2012. Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Ružomberok : 

VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. 166 s. ISBN 978-80-8084-886-6. 

STEPNEY, P. – POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community.  New York : Palgrave Macmillan, 2008. 

202 s. ISBN 978-1-4039-9126-3.  

PAVELOVÁ, Ľ. , TVRDOŇ, M. 2006. Komunitná sociálna práca. Nitra : UKF, 2006. 175 s. ISBN 80-8050-

983-2 

HARTL, P. 1997. Komunita občanská, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.   

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Bošňáková Monika, PhD. 
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Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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