
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: bakalárske 

Kód 
 

Názov predmetu:  Sociálna práca vo verejnej správe 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.  

Zabezpečuje:   
Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
3. r. / LS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Základy sociálnej práce, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: test 
Cieľ predmetu:  Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie  informácií o pojmoch 
a podstate verejnej správy na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Poslucháč získa vedomosti z uplatňovania 
Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a všeobecne záväzných predpisov nevyhnutných na chod 
verejnej správy. Dôležitou súčasťou je získanie prehľadu o význame organizácie  a štruktúry štátu, jeho funkčnosti, 
postavení, pôsobnosti, organizácii a kompetenciách vlády ako i ostatných ústredných orgánov. Cieľom výučby je 
uviesť budúcich sociálnych pracovníkov do problematiky organizácie a kompetencie miestnej štátnej a verejnej 
správy v prechode kompetencií na vyššie územne celky. Oboznámi sa s princípmi, cieľmi a zásadami cieľov 
uplatňovania štrukturálnej politiky Európskej Únie ako i jej finančných nástrojov.  

Stručná osnova predmetu: 

 Verejná správa a jej základne vymedzenie 

 Ústava SR, organizácia a štruktúra štátu 

 Zákon o verejnej službe 

 Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky 

 Manažment v územnej samospráve 

 Sociálna patológia a jej prevencia vzhľadom na kompetencie obcí a VÚC 

 Štrukturálna a regionálna politika Európskej únie 

 Základy a princípy sociálnej komunikácie 
 Ochrana osobných údajov a informačných systémov 

 Povinná literatúra: 
SCHAVEL, M. a kol. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety,  2008. 

Odporúčaná literatúra:  
TOMEŠ, I. a kol. 2009. Sociální správa. Praha : Portál, 2009. 
SCHAVEL, M – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.  
Ústava Slovenskej republiky č. 46/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
31.8. 2012 

 


