
 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna práca so seniormi 

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

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 4 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: 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%, E: 61-65%. 

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.  Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o paliatívnej starostlivosti.  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. 

 Paliatívna starostlivosť, terminálne štádium a miesto sociálneho pracovníka ako člena multidisc. tímu 

 Komunikačné problémy 

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

 Možnosti vzdelávania a aktivít seniorov, úloha tretieho sektora 

 Dobrovoľnícka činnosť seniorov 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. MUDr. Lýdia Smoleňová, CSc. 

PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. (prednášky z vybraných kapitol a cvičenia) 

PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 
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