
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Manažment a organizácia sociálnych služieb 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. 

Zabezpečuje:   
doc. PhDr. Dávideková, PhD., PhDr. Juššíková, PhD., 
Mgr. Kovaľová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Sociálne sluţby, Aplikovaná sociálna politika 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebeţné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Prostredníctvom uvedeného predmetu sa študenti oboznámia s vnímaním fungovaním a praxou manaţmentu 
v subjektoch, ktorých zriaďovateľom je verejná správa, ako aj s manaţmentom neziskových organizácií z pohľadu 
moţných spoločných cieľov a rozdielov vo vybraných typoch organizácií. Účelom predmetu je oboznámiť 
poslucháčov so spoločnými prvkami manaţovania subjektov sociálnych sluţieb, sprostredkovať univerzálny 
prístup prostredníctvom manaţérskych teórií aplikovaných na rozdielne zameranie organizácie z pohľadu 
stratégie, štruktúry organizácie, jej organizačnej kultúry a prvkov organizačného správania charakteristických pre 
vybrané subjekty. 

Stručná osnova predmetu: 

1.  Charakteristika a základné východiská manaţmentu 
2. Organizácia sociálnych sluţieb v Slov. republike 
3. Rozhodovanie a informačný systém v sociálnych sluţbách 
4. Plánovanie a kontrola v subjektoch sociálnych sluţieb 
5. Organizovanie a vedenie ľudí v prostredí subjektov sociálnych sluţieb 

        6. Motivácia a komunikácia v pracovnom tíme v zariadeniach sociálnych sluţieb 

Povinná literatúra: 
1. Zákon o sociálnych sluţbách č. 448/2008 

 
Odporúčaná literatúra:  

2. Donnely,J.H., Gibsom, J., Ivaneevich, J.M. : Management. Praha : Grada, Publishing, 1995. 
3. Rudy, J. Piškanin, A. a kol. Základy manaţmentu. Bratislava, UK 1999. 
4. Porvazník, J. Celostný manaţment. Bratislava : Sprintt, 1999. 

        5. Príslušné zákony o štátnej správe, verejnej správe, o obecnom zriadení a samospráve vyšších územných 
celkov v Slovenskej republike 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Marketing v sociálnych službách 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. 

Zabezpečuje:   
PhDr.  Juššíková, PhD., Mgr. Kovaľová, PhD., PhDr. 
Tolnayová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety: Sociálna sluţby,  Aplikovaná sociálna politika 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebeţné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Predmet je zameraný na získanie základných vedomostí a zručností v oblasti marketingu sociálnych sluţieb. 
Pozornosť je venovaná aj analýze prostredia, nástrojom marketingu, ako aj účasti ľudského faktora v sociálnych 
sluţbách s moţnosťou praktického vyuţitia nástrojov marketingovej komunikácie. 
 

Stručná osnova predmetu: 

1.  Základy marketingu a jeho miesto v spoločnosti 
2. Prostredie marketingovej činnosti v zariadeniach sociálnych sluţieb 
3. Nástroje marketingu, cena a distribúcia produktov sociálnych sluţieb 
4. Marketingová komunikácia, reklama  

        5. Marketingové plánovanie 

Povinná literatúra: 
Kita, J.a kol. Marketing. Bratislava : Iura edition, 2000 
 
Odporúčaná literatúra:  
Kotler, Ph. – Armstrong, G.: Marketing. Bratislava: SPN. 1990 
Meffert, H.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, 1996 
Zákon o sociálnych sluţbách č. 448/2008 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Pracovné právo a funkcia práva v organizáciách sociálnych služieb 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
Prof. JUDr. Robert Vlček, PhD. 

Zabezpečuje:  Prof. JUDr. Robert Vlček, PhD. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety: Sociálna sluţby 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebeţné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  Obsahovým zameraním predmetu sprostredkuje poslucháčom základné vedomosti v oblasti 
právnych aspektov súvisiacich so zaloţením, vznikom, štruktúrou, alebo prípadným zánikom jednotlivých typov 
organizácií sociálnych sluţieb. Ďalej je to získanie praktických zručností pri riešení základných právnych otázok 
súvisiacich s fungovaním príslušnej organizácie. Poslucháči získajú základné vedomosti v oblasti pracovného 
práva zameraného na prijímanie zamestnancov a na riešenie pracovnoprávnych problémov v prostredí 
jednotlivých organizácií sociálnych sluţieb. 
 
Stručná osnova predmetu: 

- občan, štát, inštitúcie, organizácia verejnej správy, 
- piliere sociálnej bezpečnosti občanov, legislatívne prostrdie, 
- legislatíva sociálnych sluţieb, 
- financovanie a manaţment sociálnych sluţieb, 

                      -    pracovno – právne vzťahy 

Povinná literatúra: 
Zákonník práce 

Odporúčaná literatúra:  
Ústava SR č. 460/1992 Zb. 
Európska sociálna charta 
Etický kódex sociálneho pracovníka 
Schavel a kol. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠZaSP, 2010 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Personalistika a manažment ľudských zdrojov 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. 

Zabezpečuje:   

doc. PhDr. Vaverčáková, PhD., Mgr. Ţuffa, PhD. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety: Sociálna sluţby 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebeţné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  Oboznámiť študentov s vybratým okruhom otázok z danej oblasti vo vzťahu k profilu absolventov 
odboru SP  
 
Stručná osnova predmetu: 

- Niektoré historické aspekty personalistiky a manaţmentu ľudských zdrojov. 
- Aktuálne otázky z teórie vedenia a riadenia. Interaktívne procesy vedenia (riadenia). 
- Komunikačné a skupinové procesy – Etická zodpovednosť v personalistikea manaţmente ľudských 

zdrojov.  
- Právne otázky na pracovisku. 
- Ochrana pred diskrimináciou podľa platnej legislatívy. 
- Zákon a o rodine a personalistika, resp. ľudské zdroje. 

        -      Riadenie zmien. 

Povinná literatúra: 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Odporúčaná literatúra:  
Ústava SR v platnom znení.  
Zákon č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný  zákon v znení neskorších predpisov 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 

 


