
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Štátna rodinná politika 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 

Zabezpečuje:  
prof. MUDr. Mikloško, PhD., RNDr. Hetteš, CSc. 
 Mgr. Mrázková, Mgr Šebová  

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika, Sociálna práca s rodinou 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Získať prehľad o štátnom systéme podpory rodín, naučiť študentov využívať teoretické východiská a 
koncepty rodiny 
 

Stručná osnova predmetu: 
Špecifiká sociálnej politiky vo vzťahu k dieťaťa a rodine 
Právne rámce sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 
Špecifické rodiny 
Sociálno-diagnostické metódy 
Hodnotenie situácie dieťaťa 
Sociálna práca s dieťaťom a jeho rodinou 
Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 
Sanácia rodín 
Kazuistiky 
 

Povinná literatúra: 
J.Gabura: Sociálna práca s rodinou, OZ Sociálna práca, Katedra sociálnej práce PdF UK, Bratislava 
2006 
Matoušek O.,Kodymová P.,Koláčková J.: Sociální práce v praxi. Portál, Praha 2005 
Zákon č. 05/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Odporúčaná literatúra:  
I. Možný: Sociologie rodiny. Slon, Praha 1999   

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Medzinárodnoprávna ochrana detí 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 

Zabezpečuje:  prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 
PhDr. Guráň, PhD., Mgr. Šebová 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Sociálno právna ochrana 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Osvojiť si medzinárodné východiská a princípy ochrany práv dieťaťa a poskytnúť hlbší prehľad v 
problematike práv dieťaťa v kontexte ľudských práv. 
 

Stručná osnova predmetu: 
Historické súvislosti 
Dieťa v základných medzinárodných dokumentoch z oblasti ľudských práv. 
Medzinárodné dokumenty  z oblasti práv detí 
Práva dieťaťa podľa Dohovoru o právach dieťa (Opčné protokoly, vybrané Smernice OSN, Všeobecné 
komentáre Výboru OSN pre práva dieťaťa) 
Právne akty EÚ, Rada Európy 
Medzinárodné inštitúcie  chrániace ľudské práva/práva dieťaťa . 
Vnútroštátne súvislosti medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 
 

Povinná literatúra: 
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 
Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly. 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
Európska sociálna charta 
Jankuv, J.: Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava 2006IURA 
EDITION. 

Odporúčaná literatúra:  
Šebesta, Š., Strážnická, V. Človek a jeho práva. (Medzinárodná úprava ochrany ľudských práv). JUGA, 
Bratislava 1994 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Sociológia rodiny 
 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. 

Zabezpečuje:  doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. 
PhDr. Guráň, PhD., PhDr. Lenczová 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Aplikovaná sociálna politika, Sociálna práca s rodinou 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Vysvetliť príčinné súvislosti stavu rodiny ako inštitúcie v súčasnej spoločnosti a krízových stavov konkrétnych 
rodín, naučiť študentov kriticky myslieť, hodnotiť štatistické ukazovatele indikujúce podmienky a prejavy 
usporiadanosti rodín 

Stručná osnova predmetu: 
Rodina- jej charakteristiky, typológia, funkcie v spoločnosti a dovnútra rodiny 
Faktory jej porúch a dysfunkcií cez prizmu niektorých významných teórií rodiny 
Ľudská sexualita ako nástroj lásky - pojiva rodiny 
Funkcia manželstva ako prvého pilierového vzťahu rodiny 
Funkcia rodičovstva ako druhého pilierového vzťahu rodiny 
Fázy života rodiny 

Povinná literatúra: 

 
Pastor, Karol: Rodinnopolitické a demografické články a štúdie 
Matulník, Jozef: Výsledky výskumov o súvislosti medzi postojom k manželstvu a pôrodnosťou  

Odporúčaná literatúra:  
Lenczová Terézia: Viaceré články a štúdie o postavení muža a ženy v súčasnej spoločnosti a v rodine; o 
ideologických, politických a technologických faktoroch destabilizácie rodiny ako inštirúcie spoločnosti 
Popenoe, David: Mýty o manželstve a rozvode 
Wingen, Max: Mehrere familienpolitischen und theoretischen Ansichten an die Familie 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 

 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
 

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

Kód 
 

Názov predmetu:  Metódy a techniky sociálnej práce s rodinou 

Študijný  odbor: 3.1.14 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
prof. MUDr.Jozef Mikloško, PhD. 

Zabezpečuje:  prof. MUDr.Jozef Mikloško, PhD. 
PhDr. Minarovičová, PhD., PhDr. Miklošková 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / LS 

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

Počet kreditov 

3 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce, Sociálna práca s rodinou 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Oboznámiť študentov s jednotlivými modelmi, formami, metódami a technikami práce s rodinou. Porozumieť  
špecifickým potrebám rodiny a rozšíriť si vedomosti o jednotlivých modeloch, metódach a technikách praktickej 
práce s rodinou ako aj o aktuálnych možnostiach prostredníctvom ktorých môžu v našich podmienkach rodinám 
poskytovať účinnú podporu a pomoc. Osvojiť si zručnosti pri získavaní a spracovávaní ďalších odborných 
poznatkov z danej problematiky a pri  rozvíjaní praktických zručností práce s rodinou. 

Stručná osnova predmetu: 
Východiská, princípy, koncepcie, modely práce s rodinou 
Preventívne programy pre rodinu, rodinné poradenstvo, rodinná terapia 
Jednotlivé metódy a techniky práce s rodinou 
Vyhodnotenie situácie v rodine 
Proces práce s rodinou 
Špecifiká terénnej sociálnej práce s rodinou, sanácia rodiny 
 
Family Group Conference ako rozhodovací model pre rodinu v ohrození 
Rodinná mediácia 
Systémová práca s rodinou - Case managment   
Metódy plánovania v sociálnej práci s rodinou 

              Tímová spolupráca pri vedení prípadu 
Povinná literatúra: 
GABURA, J.- MYDLÍKOVÁ, E, Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 
GABURA, J. Sociálna práca s rodinou, OZ Sociálna práca, Katedra sociálnej práce PdF UK, Bratislava, 2006 

 

Odporúčaná literatúra:  
HUČÍK, J. 2010. Kazuistický seminár. Bratislava : VŠZaSP, 2010 
MATOUŠEK, O.,KODYMOVÁ, P.,KOLÁČKOVÁ, J.: Sociální práce v praxi. Portál, Praha, 2005 
SATIR, V. Společná terapie rodiny. Praha: Portál, 2007. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
30.6. 2011 

 


