
 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Sociálna práca s obeťami násilia 

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

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie seminárnej práce (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %).   

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o metódach a technikách sociálnej práce s obeťami rôznych foriem 

násilia, akými sú deti so syndrómom CAN, dospelé obete domáceho násilia, obete stalkingu, obchodovania 

s ľuďmi a násilia na pracovisku. Študenti spoznajú náplň práce pracovníka krízovej intervencie, sociálneho 

pracovníka v špecializovanom sociálnom poradenstve,  rezidenciálnych zariadeniach sociálnych služieb 

a SPODaSK s danou cieľovou skupinou. Spoznajú zásadné princípy interdisciplinárnej práce s obeťami násilia 

s cieľom ich posilnenia a zmocnenia (empowerment).  

Stručná osnova predmetu:  

 Relevantná terminológia: násilie, obeť, preživší (survivor). 

 Zásady multidisciplinárnej a interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií v procese pomoci 

obetiam násilia. 

 Syndróm CAN – metódy krízovej intervencie, sociálno-právnej ochrany detí. 

 Domáce násilie páchané na ženách – krízová intervencia, sociálne poradenstvo a prevencia. 

 Domáce násilie páchané na mužoch a senioroch. 

 Stalking. 

 Obchodovanie s ľuďmi. 

 Násilie na pracovisku. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP 

sv. Alžbety, 2011.  

BARGEL, M. – MÜHLPACHR, P. et al. 2010. Inkluzeversusexkluze – dilemata sociální patologie. Brno : MSD, 

2010. 

MÁTEL, A. 2009. Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. Skalica : Alija, 2009. 

FUCHSOVÁ, K. 2009. Týrané dieťa. Bratislava : Iris, 2009.  

MARVÁNKOVÁ-VARGOVÁ, B. et al. 2008. Partnerské násilí. Praha : Linde, 2008.  

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. 

PhDr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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