Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Metódy SP so skupinou a komunitou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (26 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na vybrané techniky skupinovej práce.
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja teoretické vedomosti o skupine ako špecifickej klientskej skupine a skupinovej práci ako
jednej z dôležitých metód sociálnej práce. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní
v praxi pripraviť projekt skupinovej práce a v praxi facilitovať skupinu použitím rôznorodých techník.
Stručná osnova predmetu:
 skupina ako klient sociálnej práce;
 dejiny skupinovej práce;
 interdisciplinárny charakter skupinovej práce;
 špecifiká a typológia skupinovej práce;
 vedenie skupiny;
 sociálny pracovník ako facilitátor pracujúci so skupinou;
 komunikácia v práci so skupinou;
 skupinová dynamika;
 príprava skupinovej práce;
 etapy skupinovej práce;
 techniky v skupinovej práci.
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.
HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava : iris, 2011. 334
s. ISBN 978-80-89256-61-7.
LINDSAY, T. – ORTON, S. 2011. Groupwork Prctice in Social Work. Exeter : Learning Matters Ltd, 2011. 146
s. ISBN 978-0-85725-502-0.
LABÁTH, V. – SMIK, J. – MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu
s deťmi a mládežou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 276 s. ISBN 978-80-223-2756-5.
POPELKOVÁ, M. – ZAŤKOVÁ, M. 2009. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra : FSVaZ
UKF Nitra, 2009. 210 s. ISBN 9778-80-8094-269-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
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.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (26 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude absolvovanie ústnej skúšky pozostávajúcej s troch otázok odprednášanej témy. Na
získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať
vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie
hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške
nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent získava absolvovaním predmetu vedomosti o terminológii a podstate sociálnej politiky na
medzinárodnej úrovni, o postavení a úlohe ako sú medzinárodných organizácií Organizácia Spojených
národov, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, inštitúcie Európskeho spoločenstva s dôrazom na
národnú, regionálnu a lokálnu úroveň. Neoddeliteľnou súčasťou získaných vedomostí je poznanie priebehu
sociálnych reforiem a súčasným aktuálnych systémov sociálnej ochrany v jednotlivých oblastiach sociálnej
politiky v Slovenskej republike. Študent po úspešnom ukončení procesu vzdelávania by mal rozumieť
jednotlivým oblastiam sociálnej politiky, bytovej, rodinnej, komunálnej, vzdelávacej politike a prameňom
sociálnej politiky, aby ich dokázal aplikovať v odbornej praxi.
Stručná osnova predmetu:
- Terminológia a podstata sociálnej politiky
- Svetová sociálna politika, svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
- Európsky sociálny model
- Subjekty sociálnej politiky a národná, regionálna sociálna sféra
- Nové trendy vo svetovej a európskej sociálnej politike
- Globalizácia, europeizácia, sociálna kohézia, sociálna inklúzia a flexiistota
- Ľudské, sociálne a ekonomické práva
- Stratégie a metódy sociálnych reforiem
- Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky
- Aplikovaná sociálna politika
- Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
- Stratégia Európa 2020,
- Sociálna politika a sociálna práca, sociálna agenda, súčasné trendy a iniciatívy v sociálnej práci
Odporúčaná literatúra:
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra:
UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0256-5
TOMEŠ, I. 2011. Obory sociální politiky. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5.
STANEK V. a kol. (2011): Sociálna politika- teória a prax, Bratislava, Sprint, ISBN 978-80-89393-28-2
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teórie a metodológie sociálni politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre, 2008.
KREBS, V 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálna práca s rodinou

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / ZS

Typ štúdia: magisterské

Zabezpečuje:

Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
4

Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálno-právna ochrana deti
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: –
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Rozšíriť poznatky o fungovaní rodinných systémov, metódach sociálnej práce s rodinou ako klientom sociálneho
pracovníka a oboznámiť študentov s najvážnejšími problémami v rodine a najrôznejšími aspektmi práce
s rodinou.
Stručná osnova predmetu:
 Rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, funkčná, disfunkčná rodina, klinická rodina, typy
klinických rodín,
 Asociálna rodina, znaky asociálnej rodiny, typológia klinických rodín,
 Psychologické teórie rodiny a sociologické teórie rodiny,
 Vývojový cyklus rodiny,
 Zmeny v chápaní rodiny – krízarodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, funkcie, typy,
 Diagnostika rodiny, metódy a techniky využívané pri práci s rodinou,
 Rodinná kríza , rodina a rozvod, sanácia rodiny, vybrané problémy v rodine,
 Mýty, tabu a rituály v rodine,
 Náhradná starostlivosť,
 Rodinná terapia, rodinné poradenstvo, terapeutické smery,
 Súrodenecké konštelácie, etnicky odlišná rodina,
 Legislatívny rámec, v ktorom sa pohybuje sociálny pracovník pracujúci s rodinou.
Povinná literatúra:
MIKLOŠKO, J. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.
BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
GABURA, J. 2006. Sociálna práca s rodinou. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2006.
Odporúčaná literatúra:
MOŽNÝ, I. 2008. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Slon, 2008.
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.
ŠKOVIERA, A. 2007. Trendy náhradnej výchovy. Bratislava : Petrus, 2007.
RUSNÁKOVÁ, M. 2007.Rodina v slovenskej spoločnosti v kontexte sociálnej práce. Ružomberok : KU, 2007.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.
MATOUŠEK, O. 1997. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Aplikovaná etika 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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Základy etiky
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na prednáškach počas semestra, záverečná písomná skúška (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %
celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s dôležitosťou uplatňovania mravnosti v oblasti pomáhajúcich profesií s osobitným
zameraním na aplikovanú etiku sociálnej práce. Osvoja si aktuálne poznatky a princípy aplikácie mravných
noriem vzhľadom na etickú zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči sebe, klientom, profesii, pracovisku
a spoločnosti, ktoré sú súčasťou etických kódexov sociálnej práce na Slovensku i vo svete.
Stručná osnova predmetu:
 Stručný prehľad vývoja a teórie etiky (filozofia a náboženstvo).
 Etické kódexy sociálnej práce.
 Hodnoty v sociálnej práci.
 Etická zodpovednosť voči sebe a profesii.
 Etická zodpovednosť voči klientom.
 Zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti.
 Ochrana osobných údajov a informovaný súhlas.
 Úplatky a korupcia.
 Etické dilemy v rôznych filozofiách systému sociálneho zabezpečenia.
 Etické aspekty výskumu.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.
KOPŘIVA, K. 2013. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 2013. 152 s. ISBN 9788026205289.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociální práci.
Brno: Institut mezioborových studií, 2010.
LUKASOVÁ, E. 2006. I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno : Cesta, 2006. 192 s.
ISBN: 8085319799.
Current controversies in social work ethics: Case examples. National Association of Social Workers. NASW
Press, 1998.
GAMBRILL, E. – PRUGER, R. (eds.) 1997. Controversial issues in social work ethics, values and obligations.
Allyn and Bacon, 1997.
Transforming welfare. The revival of American charity. Acton Institute. Grand Rapids, Michigan, 1997.
REAMER, F. 2006. Social work values and ethics. Columbia University Press. New York, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
Mgr. Oliver Brezinský, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálna práca v zdravotníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti
na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %,
na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú
udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja informácie o prepojení sociálneho a zdravotníckeho sektoru, o nezastupiteľnej úlohe
sociálneho pracovníka pri realizácii komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti, dospelých
a seniorov v rámci prednemocničnej starostlivosti, počas hospitalizácie v ústavnom zdravotníckom zariadení
a následnej zdravotnej starostlivosti. Študenti získajú informácie o sociálnom dopade chorôb na jednotlivca,
rodinu, komunitu a spoločnosť.
Stručná osnova predmetu:
- Historický kontext sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, postihnutých a umierajúcich;
- Základné pojmy a definície (zdravie, choroba, zdravotné postihnutie, hospitalizmus);
- Zdravotná politika štátu – reforma zdravotníctva;
- Sústava zdravotníckych zariadení v SR – ústavná, ambulantná, starostlivosť;
- Kompetencie sociálneho pracovníka v zdravotníctve – úlohy náplň, kvalifikačné podmienky;
- Sociálna pomoc pacientovi na jednotlivých oddeleniach, podľa špecifikácie (pediatrické a včasná
starostlivosť, psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické, paliatívna starostlivosť, hospic);
- Prevencia v zdravotníctve a zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
VRANKOVÁ, E. 2013. Sociálna práca v zdravotníctve. In MÁTEL, A. – HARDY, M. a kol. 2013. Vybrané
kapitoly z metód sociálnej práce 2. Bratislava: VŠ ZaSP. ISBN 978-80-8132-074-3. s. 384-425.
ŠUSTROVÁ, M. 2012. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 122 s. ISBN
978-80-8132-041-5.
MOJTOVÁ, M. 2010. Sociálna práca v zdravotníctve. 2. vyd. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010, 137 s.
ISBN 978-80-89271-45-0.
KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Sociální práce ve zdravotníctví. Praha : Grada Publishing, 2011. 224 s. ISBN 97880-247-3676-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Krízová intervencia
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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
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:
Študent získa absolvovaním predmetu vedomosti o vývoji a súčasnom stave poskytovania krízovej intervencie
v kontexte sociálnej pomoci, získa prehľad o funkčnosti a organizácií zariadení poskytujúcich krízovú
intervenciu. Bude ovládať v teoretickej rovine základy špecializovaného prístupu v krízovej intervencii. Predmet
poskytuje i orientáciu v praktických postupoch pri zabezpečovaní krízovej intervencie pre rôzne cieľové skupiny
klientov.
Stručná osnova predmetu:
 Definovanie krízovej intervencie, teoretické koncepty krízovej intervencie
 Formy krízovej intervencie: telefonická, e-mailová, ambulantná, pobytová, v prirodzenom rodinnom
prostredí
 Typológia krízových životných udalostí:
 špecifické krízové intervencie: napr. strata domova, nezamestnanosť, rozvod manželstva, odloženie
dieťaťa do hniezda záchrany, súhlas biologickej matky k osvojeniu dieťaťa, únos dieťaťa do cudziny,
výkon exekučných pohľadávok –osobný bankrot, zachytenie utečencov, maloletých bez sprievodu
a iné...
 Problematika zneužívaných a týraných osôb a komerčné zneužívanie...
 Špecifiká domáceho násilia, programy na odvrátenie rodinného násilia, inštitút vykázania, postupy
zabezpečenia bezpečia zneužívaných osôb v akútnej krízovej situácii.
 Programy krízovej intervencie, siete a zaradenia v SR.
 Systém sociálno-právnej ochrany v SR ako súčasť pomoci v krízovej udalosti.
 Využitie svojpomoci pri riešení krízovej intervencie.
 Odborná spôsobilosť pracovníka krízovej intervencie a etické princípy pri jej poskytovaní.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava : SPRSP, 2013.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011.
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál,
2005.
VODÁČKOVÁ, D. 2002. Krízová intervence. Praha : Portál, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
PhDr. Oľga Škorecová, PhD. (prednášky z vybraných kapitol, cvičenia)
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Metodológia výskumu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava výskumného projektu a úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je
potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na
získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať
vedomosti 65-61 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške nepreukáže vedomosti na
minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Príprava projektu výskumu, konštrukcia hypotéz, vyberanie indikátorov, tvorba otázok, priebeh výskumu,
analýza a interpretácia výsledkov.
Stručná osnova predmetu:
- Projekt sociologického výskumu.
- Formulácia a konceptualizácia výskumného problému.
- Identifikácia sociálnych javov.
- Stanovanie hypotéz a indikátorov skúmaného javu.
- Indikátory a ich druhy.
- Znaky a ich druhy.
- Indexy.
- Pilotáž a predvýskum.
- Vyhľadávanie a spracovanie teoretických a empirických zdrojov.
- Výber a príprava metodologického nástroja pre zber dát.
- Terénny zber prvotných informácií.
- Príprava analýzy dát.
Odporúčaná literatúra:
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP
sv. Alžbety, 2007.
DISMAN, M. 2006. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2006.
HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006.
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha :
Management Press, 2001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Mgr. Jana Adamcová, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol)
Mgr. Michal Kratochvíla, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol)
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Základy komunikácie

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / ZS

Typ štúdia: magisterské

Zabezpečuje: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo, SPV – komunikačné zručnosti
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Ústna skúška
Cieľ predmetu: Sprostredkovať poslucháčom základné teoretické koncepty komunikácie ako základný predpoklad
pre prácu s klientom. Upozorniť na poruchy komunikácie a poskytnúť základné informácie o efektívnej
komunikácie, zákonitostiach a pravidlách medziľudskej komunikácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy v komunikácii, ich vymedzenie
2. Verbálna a neverbálna komunikácia .
3. Formy medziľudskej komunikácie
4. Predpoklady efektívnej komunikácie
5. Poruchy v interpersonálnej komunikácii, prekážky a obmedzenia.
Povinná literatúra:
VYBÍRAL, Z. 2005. PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE. PRAHA : PORTÁL, 2005.
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Metódy a techniky v sociálnom poradenstve

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / ZS

Typ štúdia: magisterské

Zabezpečuje: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo, Základy komunikácie, SPV – poradenské zručnosti
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Ústna skúška
Cieľ predmetu: Rozpoznať základné nástroje poradenskej činnosti orientované na stanovenie sociálnej diagnózy
a uplatnenia poradenského procesu pri práci s klientom. Teoretické zdôvodnenie základných poradenských
zručností pri práci s klientom s vymedzením metód a techník pri práci so sociálnym klientom.
Stručná osnova predmetu:
1. Systémový prístup v práci s klientom
2. Poradenstvo prvého kontaktu
3. Pozorovanie, rôzne typy pozorovania
4. Sociálna prognóza - kazuistika
5. Vedenie rozhovoru s klientom, rôzne druhy rozhovoru
6. Sociálne poznávanie.
7.Techniky - nácvik empatie, kongruencie
8. Kresba ako diagnostický a terapeutický prvok pri práci s klientom,
9. Význam psychodrámy a dramatoterapie v poradenskej práci
10. Psychomotorické prejavy – význam pre diagnostiku a terapiu v práci s klientom
11.. Sociálna prognóza - kazuistika
Povinná literatúra:

GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha. Slon, 1995
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.

KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava. SPN, 1987
HORŃÁKOVÁ, M. : Liečebná pedagogika pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : OZ Sociálna práca.
2006
MYDLÍKOVÁ, E, GABURA, J., SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo. Bratislava. ASSP, 2002
SCHERPNER, M., SITZENSTUHL, I., MARKET, W. R.: Princípy agogického konania. Dolný Kubín : OA,
2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Teória sociálnej práce
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: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na aplikovanie zvolenej teórie sociálnej práce
na konkrétnu cieľovú skupinu. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %
celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja pokročilé vedomosti o kľúčových teóriách sociálnej práce v kontexte medzinárodnej sociálnej
práce a jej vedeckého charakteru. Získajú teoretické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi aplikovať vybrané
teórie na konkrétnu cieľovú skupinu, kriticky reflektovať teoretické nedostatky praxe a samostatne navrhovať
riešenia k jej skvalitňovaniu.
Stručná osnova predmetu:
 Medzinárodný charakter sociálnej práce : kľúčové organizácie (IFSW, IASSW). Globálna sociálna
agenda.
 Vedecký charakter sociálnej práce
 Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká. Evidence based practice.
 Humanizmus a existencializmus : prístup orientovaný na klienta, logoterapia, transakčná analýza.
 Kognitívno-behaviorálne teórie.
 Systémové a systemické teórie.
 Antiopresívne prístupy.
 Sociálno-ekologické teórie.
 Prístup orientovaný na úlohy.
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.
MÁTEL, A. 2013. Systémová teória a prístupy v sociálnej práci. Nitra : UKF. 70 s. ISBN 978-80-558-0286-2.
LEVICKÁ, J. a kol. 2012. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci. Trnava : Oliva, 2012. ISBN 978-80-89332-144. 238 s.
TEATER, B. 2010. An introduction to applying social work theories and methods. Berkshire : Open University
Press, 2010. 218 s. ISBN 978-0-33-523778-4.
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, 2009. 224 s.
ISBN 978-0-230-23312-6.
GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre
programatiku. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 194 s. ISBN 978-80-89271-33-7.
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Ed. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, 2005. 366 s. ISBN
978-1-4039-1836-9.
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001. 166 s. ISBN 80-903070-0-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
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.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálne poradenstvo
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou
k záverečnému hodnoteniu. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %
celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študent získa absolvovaním predmetu základné teoretické východiská pre oblasť sociálneho poradenstva. Získa
základné vedomosti o pojmovom vymedzení a procese vzniku sociálneho poradenstva v slovenskom prostredí.
Študent porozumie základným metódam sociálneho poradenstva a jeho úrovniam z hľadiska používaných metód
sociálno-poradenskej intervencie, sociálnych problémov a cieľových skupín klientov. Dôležitou súčasťou
získaných teoretických vedomostí je poznanie špecifík pri poskytovaní sociálneho poradenstva pre jednotlivé
cieľové skupiny. Študent získa základné vedomosti o sociálnych klientoch a nevyhnutných spôsobilostiach
sociálneho pracovníka pre výkon sociálneho poradenstva.
Stručná osnova predmetu:
 Poradenstvo a jeho základné vymedzenie
 Sociálne poradenstvo, jeho charakteristika a pojmové vymedzenie Úrovne sociálneho poradenstva
 Inštitucionálny rámec pre poskytovanie sociálneho poradenstva
 Špecifiká sociálneho poradenstva pre jednotlivé cieľové skupiny
 Sociálny klient, sociálny poradca
 Vonkajšie rámce pri poskytovaní sociálneho poradenstva
 Najnovšie teoretické a praktické rámce, ktoré vytvárajú predpoklad pre skvalitnenie poskytovania
sociálneho poradenstva
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 218 s.
ISBN 80-8068-487-1.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 160 s.
ISBN 978-80-89392-19-6..
GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2005. 222 s. ISBN 80-89185-10-X.
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP, 2005
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004.
GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Grada 1995.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: magisterské

Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci I.

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH

Zabezpečuje:
Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
4
1. r. / LS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 5
Podmieňujúce predmety: Ročníková práca, Seminár k bakalárskej práci, Metodológia výskumu
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: seminárna práca
Cieľ predmetu:
Predmet umožňuje spoznať hlavné zásady výstavby textu diplomovej práce, základné a odborné požiadavky
na napísanie práce, preveriť odborné schopnosti a vedomosti, ale aj schopnosť interpretácie odborného problému,
vlastná interpretácia zistených faktov a ich prehľadné spracovanie vrátane zaradenia do príslušného odborového
či historického kontextu.

Stručná osnova predmetu:
 Úvod do problematiky a charakteristika diplomovej práce
 Štruktúra diplomovej práce
 Práca s informačnými zdrojmi, citovanie, parafrázovanie a zoznam použitej literatúry
 Formálna úprava diplomovej práce
 Tabuľky a ilustrácie
 Empirická časť diplomovej práce
 Prílohy diplomovej práce
 Prezentovanie diplomovej práce
Povinná literatúra:
ORENDÁČ, P. 2009. Ako písať školské a záverečné práce (Metodická pomôcka pre študentov). 2. vydanie.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978-80-89271-43-6.
Odborná literatúra podľa témy diplomovej práce.

Odporúčaná literatúra:
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie.
Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Základy aplikovanej demografie a
štatistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie analýzy zadaných dát a úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie
hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať
vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie
hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške
nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so štatistickými technikami spracovania dát a ich využitím v praxi (príprava na analýzu,
analýza a interpretácia dát vo výskumných projektoch).
Stručná osnova predmetu:
- Základné štatistické pojmy.
- Tabuľka rozdelenia početností.
- Kumulatívne rozdelenie početností.
- Aritmetický, chronologický, harmonický, geometrický priemer.
- Medián, modus, percentily, kvartily.
- Variačné rozpätie.
- Rozptyl a smerodajná odchýlka.
- Histogram, stĺpcový graf, polygón, kruhový graf.
- Korelácia a kontingencia.
- Analýza dát v MS Excel.
- Interpretácia dát.
Odporúčaná literatúra:
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP
sv. Alžbety, 2007.
RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 2006.
RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu kvantitatívna analýza dát. Bratislava : Medzinárodné
stredisko pre štúdium rodiny 2002.
RITOMSKÝ, A. – IMRICHOVIČOVÁ, M. 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (ed.). Martin
: Honner, 2001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Ing. Ján Juristy, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol)
Mgr. Michal Kratochvíla, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol)
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: SPV – poradenstvo, poradenské zručnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín cvičení v skupine
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho.
Výsledky vzdelávania:
Na základe získania a rozvoja sociálnych spôsobilostí potrebných pre pomáhajúce profesie je cieľom výcviku
zoznámiť a naučiť členov výcviku aplikovať získané komunikačné zručnosti v poradenskom rozhovore
s klientom. Rozpoznať rozdiel medzi vedením základného informačného poradenského rozhovoru
a špecializovaným poradenským rozhovorom s dôrazom na schopnosť identifikácie neprekročenia kompetencií
sociálneho poradcu smerom k iným druhom poradenstva, alebo terapie. naučí sa reflektovať a dodržiavať etické
princípy v sociálnom poradenstve, identifikovať sociálne problémy, jednotlivé typy klientov a podľa identifikácie
voliť efektívne spôsoby komunikácie. Zoznámi sa so základnými štruktúrami poradenských rozhovorov
a jednotlivými fázami poradenského procesu. V praxi dokáže aplikovať získané vedomosti na vedenie
poradenského rozhovoru v sociálnom poradenstve na základnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho
zameraní, pravidlá výcviku
 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania
 Prvý kontakt s klientom, cvičenia na jeho efektívne zvládnutie
 Poradenský proces, individuálne a skupinové poradenstvo, podmienky sociálneho poradenstva
 Metódy v sociálnom poradenstve, efektívna komunikácia v poradenskom procese
 Spôsoby vedenia rozhovorov podľa typu klienta, problémový klient
 Cvičenia zamerané na etické princípy v poradenstve a v práci s klientom, osobnosť poradcu
 Cvičenia zamerané na ukončenie poradenského procesu
 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva
Odporúčaná literatúra:
LABÁTH, V. – SMIK, J. – MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu
s deťmi a mládežou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 276 s. ISBN 978-80-223-2756-5.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 218 s.
ISBN 80-8068-487-1.
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004.
HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2004. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
PRAHA, Portál, 2004
HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2003. Hry do kapsy I: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
PRAHA, Portál, 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Maximálny počet študentov v jednej výcvikovej skupine 16.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,
doc. PhDr. Oláh Michal, PhD. m. prof., doc. PhDr.ThDr. Mátel Andrej, PhD., m. prof.
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc., PhDr. Vasilescu Andrea, PhD., PhDr. Veronika Tolnayová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborná prax (práca s klientom pod
supervíziou)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 5 hodín úvodného seminára k odbornej praxi / semester,
40 hodín odbornej praxe pod supervíziou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie odbornej praxe pod supervíziou a vypracovanie správy z praxe.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študenta s praktickými metódami sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach
SPODaSK pod supervíznym vedením odborníka.
Stručná osnova predmetu:
 Úvodný seminár k odbornej praxi.
 Administratíva praxe – dohody, zmluvy, kontrakty.
 Výber pracoviska podľa zamerania témy bc. práce.
 Správa a záznamy z praxe – jej vyhodnotenie a prezentácia.
 Spracovanie kazuistiky z odbornej praxe.
Odporúčaná literatúra:
VASKA, L. 2012. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. Bratislava : Iris, 2012. 176
s. ISBN 978-80-89238-70-5.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
PhDr. Mgr. Art. Kováč Róbert, PhD., PhDr. Bryndzák Pavel, PhD., PhDr. Radi František, PhD.
Mgr. Zuzana Gažová, Mgr. Ing. Pavel Blaškovič, Mgr. Silvia Zábavová, Mgr. Radoslava Micheľ (doktorandi)
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Typ štúdia: magisterské

Názov predmetu: Poradenský proces

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Zabezpečuje: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.,
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo, Základy komunikácie, SPV – poradenské zručnosti
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Ústna skúška
Cieľ predmetu:

Študenti si osvojujú základy poradenskej práce s klientom, zoznamujú sa s požiadavkami na vedenie
rozhovoru, zabezpečenie settingu, zoznamujú sa s kompetenciami poradcu, základnými poradenskými
metódami a postupmi, učia sa identifikovať rizikové skupiny klientov a osvojujú si bazálne postupy práce
s nimi.
Stručná osnova predmetu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

História poradenstva a súčasné poradenské koncepcie.
Charakteristika poradenstva a základné poradenské systémy.
Poradenské prístupy.
Vonkajšie podmienky poradenského procesu.
Poradenský tím, prvý kontakt s klientom a čas v poradenstve.
Komunikácia v poradenskom procese.
Sociálny poradca a vedenie efektívneho poradenského rozhovoru.
Anamnestický rozhovor a diagnostika v poradenstve.
Metódy práce s klientom.
Špecifiká práce so sociálnym klientom.

11. Supervízia a syndróm vyhorenia u poradcov, Etické zásady práce poradcu.
Povinná literatúra:

GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha. Slon, 1995
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.

KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava. SPN, 1987
MYDLÍKOVÁ, E, GABURA, J., SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo. Bratislava. ASSP, 2002
SCHERPNER, M., SITZENSTUHL, I., MARKET, W. R.: Princípy agogického konania. Dolný Kubín : OA,
2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Sociálne poradenstvo s vybranými cieľovými skupinami

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. r. / LS

Typ štúdia: magisterské

Zabezpečuje: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo, Základy komunikácie, SPV – poradenské zručnosti
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Ústna skúška
Cieľ predmetu: Sprostredkovať poslucháčom informácie o dôsledkoch dlhodobej nezamestnanosti, oboznámiť ich
poslucháčov s rizikovými skupinami nezamestnaných klientov a predstaviť špecifiká sociálneho poradenstva pre
prácu s uvedenou cieľovou skupinou klientov. Cieľom je taktiež teoretická na poradenstvo pre osoby vyššieho
veku a osoby so zdravotným znevýhodnením, ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzením schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav. Cieľom je oboznámiť poslucháčov aj s poradenstvom poskytovaným pre jednotlivcov a rodiny
v nepriaznivej ekonomickej situácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálny poradca v oblasti služieb zamestnanosti a v oblasti poradenstva pre nezamestnaných
a marginalizované skupiny
2. Poradenské subjekty v oblasti nezamestnanosti
3. Sociálne, psychologické a ekonomické dôsledky nezamestnanosti
4. Sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny a jeho špecifiká
5. Poradenstvo (formy, metódy a techniky) pre nezamestnaných a marginalizované skupiny
6. Sociálne poradenstvo pre seniorov, základné a špecializované sociálne poradenstvo pre seniorov
7. Inštitucionálne zabezpečenie sociálneho poradenstva pre seniorov
8. Sociáne poradenstvo pre osoby so špeciálnymi potrebami
9. Ekonomická nestabilita rodín a jednotlivcov obsah sociálneho poardenstva a špecifiká poradenskej práce
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
Odporúčaná literatúra:
MATOUŠEK, Oldřich – KOLÁČKOVÁ, Jana – KODYMOVÁ, Pavla (eds.). 2005. Sociální práce v praxi. Specifika
různych cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd., Praha : Portál, 2005 351 s. ISBN 80-7367-002-X
NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. 2. vyd. 2006 Praha: Portál 2006. 159 s. ISBN 80-7367-174-3.
KASANOVÁ, A., TOMKA, M. 2009. Sociálna práca s rodinou. Olomouc : Votobia, 2009
SCHLIPPE, A. V, SCWEITZER, J. 2001. Systemická terapie a poradenství, Brno : Cesta, 2001
Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Manažment 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: 6
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 si osvoja základné teoretické vedomosti o celostnom manažmente, manažmente zdrojov, materiálnych
zdrojov a finančných zdrojov v historickom aj v súčasnom kontexte. Získajú prehľad a základné zručnosti z
procesného riadenia, riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách, riadenia rizík v sociálnej práci
a v sociálnych službách, krízového manažmentu. Študenti získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby
boli schopní v praxi využívať manažérske role a nástroje na zabezpečovanie a meranie kvality štruktúry, procesu
a výsledkov organizácie.
Stručná osnova predmetu:
 Školy manažmentu: (klasická teória manažmentu, behavioristická - neoklasická teória, nová - moderná
teória manažmentu, pragmatický - empirický prístup).
 Základy riadenia finančných zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách.
 Základy riadenia materiálnych zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách.
 Základy znalostného manažmentu.
 Základy krízového manažmentu.
 Základy procesného riadenia.
 Tímová práca, vodcovstvo a firemná kultúra.
 Pracovné prostredie.
 Základy riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách.
 Základy riadenia rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.
 Manažérske role.
 Nástroje zabezpečovania a merania kvality štruktúry, procesu a výsledkov organizácie.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava : SPRSP, 2013.
SEDLÁK, M. 2009. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010
HANGONI,T – IMRICHOVÁ, A., 2010. Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice: Elpis, 2010.
JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok: PF KU, 2008
REHÁK, R. 2003. Manažment v sociálnej práci. Trnava: SAP, 2003.
MYDLÍKOVA, E. 2003. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: VŠZa sP sv. Alžbety, 2010.
DONELLY, J.H. – GIBSON, J.L. – IVANCEVICH, J.M. 2000. Management. Praha : Grada Publishing, 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA (prednášky z vybraných kapitol a cvičenia)
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Názov predmetu: Teória konfliktov a riešenie problémov

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Typ štúdia: magisterské

Zabezpečuje:

Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
5

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Prostredníctvom zážitkového procesu v skupinách pochopiť konflikt ako zrážku dvoch síl, ako stret potrieb, ktorý je
dynamizujúcim prvkom života a prináša nový stav rovnováhy. Umožniť študentom pochopiť konflikt ako novú
príležitosť. Nácvik konštruktívnej hádky.
Stručná osnova predmetu:
 Vymedzenie základnej terminológie– funkčný konflikt, deštruktívny konflikt.
 Intrapersonálne konflikty, interpersonálne konflikty, determinanty kultúry organizácie.
 Sociálne konflikty- inštitúcie a postupy pri riadení konfliktov- inštitucionalizované konflikty.
 Komunitný sociálny pracovník uprostred konfliktov.
 Konflikt ako problém, problém ako proces.
 Faktory ovplyvňujúce priebeh a dynamiku procesov: strach, odpor, akceptácia, prijatie, moc,
manipulácia, kontrola, pravidlá, čas.
 Modely riešenia problémov cestou využitia ľudského potenciálu- empatia, kongruencia,
akceptácia(Rogers) Asertivita
Povinná literatúra:
FRK, V. – KREDÁTUS, J. 2005. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi....Psychosociálne aspekty sociálnej
práce. Prešov : Grafotlač, 2005.
HARTL, P. 1997. Komunita občanská, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.
Odporúčaná literatúra:
KŘIVOHLAVÝ,J. 2002. Konflikty mezi lidmi. Praha : Portál, 2002.
DAHRENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava : ARCHA, 1997.
KRIVOHLAVÝ, J. 1994. Jak zvládat stres, Praha : Grada, 1994.
CAPPONI,V. – NOVAK,T. 1992. Asertivne do života. Praha : Svoboda, 1992.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
slovenský
2.9.2013

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Politika zamestnanosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude absolvovanie písomného textu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať
vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia
C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-61 %. Kredity
nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základné teoretické i praktické poznatky politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. Naučí sa
využívať získané poznatky pre činnosť v sociálnej správe a osobitne pre výkon sociálnej práce. Predmet
poskytne znalosti o úlohe práce a zamestnanosti pre sociálny rozvoj. Študent sa naučí poznať, využívať
a tvoriť nástroje, programy a plány v oblasti zamestnanosti potrebné pre sociálnu prácu. Nadobudnuté
poznatky mu poskytnú predpoklad pre zvládnutie problematiky zamestnanosti na rôznych úrovniach (lokálnej,
regionálnej, národnej i vyššej).
Stručná osnova predmetu:
- Politika zamestnanosti a politika trhu práce
- Trh práce
- Nezamestnanosť
- Postavenie rizikových skupín na trhu práce
- Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti
- Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce na jednotlivých stupňoch riadenia.
- Možnosti riešenia nezamestnanosti lokálne, regionálne, celoštátne a medzinárodne (s dôrazom na EÚ).
- Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie.
- Využívanie grantov, iniciatív, programov a iných nástrojov na zvýšenie zamestnanosti.
Odporúčaná literatúra:
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra:
UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0256-5
Social Economy and Social Entrepreneurship (2013, Brusel : Európska komisia, ISBN 978-92-79-26866-3
JUSKO, P., HALÁSKOVÁ R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica : UMB, 2012. ISBN 978-80-5570339-8.
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-031-6.
STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2011. ISBN 978-80-89393-28-2
KEŠELOVÁ, D. 2009. Znevýhodnené skupiny na trhu práce - Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava :
Inštitút pre výskum práce a rodiny, ISSN 1336-7153
RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava : Ekonóm, 2009.
ISBN 978-80-225-2878-8
TKÁČ V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : UKF, 2008.
KORIMOVÁ, G. A kol. 2007. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Kopernikus, 2007.
ISBN 978-80-89288-14-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
PhDr. Vojtech Ružička, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

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
Odporúčaná literatúra:
HROZENSKÁ, M. – DVOŘÁČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče o seniory. Praha : Grada, 2013. 192 s. ISBN 97880-247-4139-0.
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie v spoločnosti : vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava : VŠZaSP
sv. Alžbety, 2011. 191 s. ISBN 978-80-8132-031-6
HATOKOVÁ, M a kol. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Bratislava: Don Bosco 2009, 215 s. ISBN
978-80-8074-095-5
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin :
Osveta, 2008. 180 s. ISBN 978-80-8063-282-3
KRAJČÍK, Š. 2006. Geriatria pre sociálneho pracovníka. Bratislava: VšZaSP Sv. Alžbety, 2006. 96s. ISBN 80969449-8-3
ŠTEFKO, A.2003. Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní. Trnava: Dobrá kniha, 2003. 145s. ISBN
80-7141-429-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
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
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna
sociálna práca
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:
Študent nadobúda vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce
s dôrazom na výkon činnosti metód sociálnej práce. Získava vedomosti o špecifikách ukladania trestu
a poznatkov o dôsledkoch trestu. Rozpoznáva špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a ovláda
stanovené metódy sociálnej práce v penitenciárnej praxi ako i ďalšie špeciálne techniky, ktoré sa v nej uplatňujú.
Nadobúda znalosti o spôsoboch výkonu penitenciárnej sociálnej práce prostredníctvom mediácie a probácie,
orgánmi štátnej správy a mimovládnych organizácii. Získava znalosti o aktuálne aplikovaných metódach
a formách sociálnej práce v práci s obvinenými, odsúdenými a prepustenými s výkonu trestu odňatia slobody na
úrovni resocializácie, rehabilitácie a integrácie.
Stručná osnova predmetu:
 História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrany spoločnosti.
 Teória trestu.
 Organizačná štruktúra Ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich aktuálne
trendy v praxi.
 Špecifiká výkonu väzby, prezumpcia neviny, adaptačné problémy a sociálna práca s obvinenými.
 Výkon trestu odňatia slobody, špecifiká, diferenciácia, adaptačné problémy, proces prizonizácie.
 Mediácia a probácia, aktuálne možnosti mediačných a probačných úradníkov v postpenitenciárnej
sociálnej práci.
 Postpenitenciárna sociálna práca vo verejnej správe – aktuálny stav, možnosti, trendy.
 Postpenitenciárna sociálna práca v mimovládnych organizáciách – aktuálny stav.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ
ZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-009-5.
LATA, J. 2007. Účel a smysl trestu. Praha : Lexis Nexi, 2007, ISBN 8086920240
HERETÍK, A. 2004. Forenzná psychológia. Bratislava : SPN 2004, ISBN 80-10-00341-7
Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení zák. č. 93/2008 Z.z.
Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z.z.
Zákon č.550/2003 Z.z. o probačnej a mediačnej službe
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia
slobody; č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 361/2008 Z.z.
RGR č. 60/2010 o sociálnej práci; RGR č.33/2012 o zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (16 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 získajú ucelený pohľad na problematiku misijnej a charitatívnej práce všeobecne, ako aj v špecifických
podmienkach rozvojových krajín. Spoznajú a porozumejú pojmom misia a charita, vzťahu medzi sociálnou,
charitatívnou a misijnou prácou. Okrem všeobecných princípov MChP sa oboznámia aj s vybranými cieľovými
skupinami a projektmi aplikovanej MChP. Študenti spoznajú hodnoty formujúce pracovníka pre MChP, aby ich
mohli využiť v praktickej angažovanosti v oblasti MChP.
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná MChP:
- Cieľ a motívy MChP
- Vzťah medzi sociálnou, charitatívnou a misijnou prácou
- Biblické východiská MChP
- Antropologické východiská MChP
- Príklady z dejín MChP
- Modely, stratégie a formy misijnej práce
- Metódy charitatívnej práce
2. Aplikovaná MChP:
- Hlad a podvýživa
- Marginalizované. vylúčené a znevýhodnené skupiny
- Sociálny rozmer HIV
- Siroty a detskí bezdomovci
- Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce doma a v zahraničí
- Požiadavky a príprava pracovníkov pre misie a charitu
Odporúčaná literatúra:
BUČKO, L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠ ZSP sv. Alžbety, 2009.
RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava : Trnavská univerzita – SAP, 2006.
Benedikt XVI. 2006. Deus caritas est. Trnava : SSV, 2006.
BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD, 2003.
Ján Pavol 2. 1991 Redemptoris missio. Trnava: SSV, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
Mgr. Ing. Ján Juristý, PhD. (vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov)
PhDr. Jaroslava Poloňová, PhD. (vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov)
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Typ štúdia: magisterské

Názov predmetu: Rodinné poradenstvo

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Zabezpečuje:

doc. PhDr. Jitka Prevendárová, PhD.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo, Metódy SP
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je na podklade systemických a naratívnych prístupov uviesť študentov do problematiky
profesionálnej práce s rodinou.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
2. Sanácia rodiny
3. Sociálne konštruovanie a naratívna terapia
4. Gender a rodinná terapia
5. Komunikácia
6. Modely zmeny v histórii rodinnej terapie
7. Rodiny, ich formy a premeny
8. Rodiny v priebehu času, genealógie
9. Terapia partnerských dvojíc
10. Systemická práca s jednotlivcom
11. Deti v rodinnej terapii

12. Etické otázky rodinného poradenstva

Literatúra:
Prevendárová, J. Rodinné poradenstvo. Bratuislava, PdF UK. 2005
Gjuričová, Š. Kubička, J. Rodinná terapie – systemické a naratívne prístupy. Grada, 2003
Schlippe, A. V, Scweitzer, J. Systemická terapie a poradenství, Brno : Cesta, 2001
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Forma štúdia predmetu: externá
Kód

Typ štúdia: magisterské

Názov predmetu: Základy psychoterapie pre sociálnych pracovníkov

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
2. r. / ZS

Zabezpečuje:
PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Katedra sociálnej práce

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8

Počet kreditov
3

Podmieňujúce predmety: Poradenstvo v sociálnej práci
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Zvládnutie základnej terminológie a pochopenie teoretického základu prezentovaných
psychoterapeutických smerov a ich zasadenie do filozofického a sociálneho rámca ako aj vzájomné vzťahy medzi
jednotlivými smermi. Oboznámenie sa so základnými metódami, formami skupinovej psychoterapie a špecifikami
psychoterapie u detí.







Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy psychoterapie ( vymedzenie, druhy a ciele psychoterapie, formy a prostriedky, účinné
faktory v psychoterapii).
Smery v psychoterapii (hlbinná PT., dynamická a interpersonálna PT., rogersovská PT., behaviorálna PT.,
kognitívna PT. a iné súčasné smery).
Metódy psychoterapie (racionálne, sugescie , hypnózy, tréningové, relaxačné a imaginatívne atď.
)Skupinová PT.(smery, zloženie, vedenie skupín, metódy).
Detská psychoterapia (indikácia a prognóza, prostriedky PT. práce s deťmi, špecifiká metód v detskej PT.

Povinná literatúra: Kratochvíl ,S.: Základy psychoterapie, Portál Praha, 2007 ISBN 80-7176-657-8
Odporúčaná literatúra: Langmeier,J., Balcar,K., Špitz, J.: Detská psychoterapie , Portál Praha, 2007 ISBN 807178-381-1
Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie, Grada, 2003, ISBN 80-247-0253-3

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 5 hodín semináru prezenčnou formou / semester,
distančná príprava konceptu diplomovej práce, konzultácie (19 hodín)
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Ročníková práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia konceptu diplomovej práce na základe téz vyučujúceho. Na získanie hodnotenia A je
potrebné získať min. 91 % požadovaných formálnych náležitostí písomného prejavu študenta a úspešná
prezentácia; B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72 %; E: 65-61 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri
prezentácii nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja podstatu a význam spracovania diplomovej práce pre odbor Sociálna práca. Preveria odborné
schopnosti a vedomosti spracovania empirickej časti s prihliadnutím na realizáciu prieskumu podľa schválenej
témy a výberu vhodnej prieskumnej metódy. Študenti sa zoznámia s vlastnou interpretáciou zistených faktov
a navrhnú odporúčania pre odbornú verejnosť.
Stručná osnova predmetu:
 Úvod do problematiky a charakteristika diplomovej práce;
 Teoretický opis skúmaného javu;
 Empirická časť diplomovej práce;
 Rozprava a odporúčania pre odbornú verejnosť;
 Obhajoba diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
ORENDÁČ, P. – VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce – Ako na to? Bratislava: VŠ ZaSP sv.
Alžbety, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89535-11-8.
Odborná literatúra podľa schválenej témy diplomovej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
PhDr. František Radi, PhD.
PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
PhDr. Kristína Pauerová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Supervízia 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: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: sociálne poradenstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou
k záverečnému hodnoteniu. 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:
Absolvovaním predmetu supervízia v sociálnej práci získa študent teoretické vedomosti o využití supervízie
v sociálnej praxi, pochopí jej význam pre skvalitnenie odbornej činnosti sociálneho pracovníka. Bude poznať
ciele supervízie a bude vedieť odčleniť supervíziu od kontroly v celom systéme sociálnej práce či už pri práci
sociálneho pracovníka s klientom alebo pri vedení organizácie – sociálneho subjektu. Získaním poznatkov
o využití supervízie zároveň podporí uplatňovanie supervízie v sociálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
 Úvod do supervízie.
 Predstavitelia supervízie, vývoj supervízie vo svete a na Slovensku.
 Ciele supervízie, funkcie supervízie.
 Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách.
 Supervízia v sociálnej práci, jej špecifiká a vymedzenie v rámci pomáhajúcich profesií.
 Forma a typy supervízie, zameranie supervízie v sociálnej praxi.
 Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR.
 Niektoré metódy a techniky v práci supervízora.
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava : SPRSP,
2013.
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: SPV – supervízia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín prezenčného výcviku
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Supervízia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho.
Výsledky vzdelávania:
Zážitková forma rozpoznania supervíznych techník a rozdiel supervízie od poradenstva je základným cieľom
výcviku. Členovia výcviku si na sebe precvičia supervízne techniky a metódy supervízie s jednotlivcom
a skupinovej supervízie. Nácvikom v konkrétnych prípadoch si môžu skúsenosti preniesť do praxe v sociálnej
oblasti a na miesta, kde sa supervízia vykonáva. Oboznámia sa so špecifikami etických princípov supervízie.
Oboznámia sa s výhodami a nevýhodami jednotlivých supervíznych metód a rozpoznajú terapeutické techniky
a ich očakávaný prínos pre efektívnu supervíziu. Členovia výcviku si uvedomia potrebu supervízie v praxi ako
prostriedok k motivácii celoživotného vzdelávania v sociálnej oblasti a zvyšovanie kvality práce s klientom
prostredníctvom, dohľadu, kontroly, nadhľadu a schopnosti pozerať sa cez.
Stručná osnova predmetu:
 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho
zameraní, pravidlá výcviku
 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania
 Supervízia a hodnoty, hodnotová orientácia a ,,strnulosť“, poznávacie cvičenia
 Reflexia v supervízii, práca s prenosom a protiprenosom, spätná väzba, rozmery supervízie
 Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese
 Analýza supervízneho problému, voľba správnej metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii
 Supervízia prípadu , návrh riešení, závery, domáce úlohy, spätná väzba
 Bálintovská skupina ako jedna z možností skupinovej supervízie
 Cvičenia zamerané na špecifiká etických princípov v supervízii
 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava : SPRSP,
2013.
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2003. Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
PRAHA, Portál, 2003
HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2004. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
PRAHA, Portál, 2004
SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Maximálny počet študentov v jednej výcvikovej skupine 16.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
a
b
c
d
e
f
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., doc. PhDr. Oláh Michal, PhD. m. prof., doc.
PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., m. prof., PhDr. Vasilescu Andrea, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

