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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Projektovanie v sociálnej práci 

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: 5 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Úspešné zvládnutie napísania projektového zámeru s predpísanou osnovou. Minimálna 

požiadavka úspešnosti 61 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné pravidlá a kritéria písania, realizovania a vyhodnocovania projektov so sociálnym 

zameraním. Získajú prehľad a základné zručnosti z písania a realizácie grantových projektov; písania a realizácie 

projektov zo štrukturálnych fondov; písania a realizácie sponzorských projektov; písania a realizácie 

zlepšovateľských projektov. 

Stručná osnova predmetu:  

 Význam projektovej činnosti v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 Definícia projektu a charakteristické znaky projektu a projektového riadenia. 

 Špecifiká projektovej činnosti v sociálnych službách.  

 Proces plánovania projektu. 

 Práca so štatistickými údajmi.  

 Tvorba rozpočtu. 

 Proces riadenia projektu. 

 Rola manažéra projektu, rola finančného manažéra, rola koordinátora projektu a administrátora projektu. 

 Proces monitorovania a hodnotenia projektu (indikátory výsledkov a dopadov). 

 Písanie a realizácia grantových projektov. 

 Písanie a realizácia sponzoring projektov a darcovských listov. 

 Písanie a realizácia zlepšovateľských projektov.  

 Prezentácia projektu. 

Odporúčaná literatúra:  

RADKOVÁ, L. 2005. Ako naplánovať a napísať projekt. Prešov : FZaSP bl. P. P. Gojdiča, 

2005. 

ROSENAU, D.M. 2000. Řízení projektu. Praha : Computer Press, 2000. 

NEWTON, R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha : Grada Publishinh, 2008. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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