

Informačné listy predmetov študijného programu 
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Abecedný zoznam

Aplikovaná sociálna politika
Etika v sociálnej práci
Fundraising a príprava dobrovoľníkov v sociálnej práci
Komunitná sociálna práca
Krízová intervencia
Manažment v sociálnej práci
Metódy sociálnej práce so skupinou
Metodológia výskumu v sociálnej práci
Metodológia kvalitatívneho výskumu
Medzinárodná ochrana ľudských práv a slobôd
Mediácia v sociálnej práci
Misijná a charitatívna práca
Odborná prax – práca s klientom pod supervíziou
Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca
Politika zamestnanosti
Psychiatria pre sociálnu prácu
Rétorika v pomáhajúcich profesiách
Seminár k diplomovej práci
Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti
Sociálna práca s utečencami
Sociálna práca s rodinou
Sociálna práca v školstve
Sociálne poradenstvo
SPV – poradenské zručnosti
SPV - supervízia
Supervízia v sociálnej práci
Teória sociálnej práce
Základy aplikovanej štatistiky
Zdravotnícke právo pre sociálnych pracovníkov



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1739c
Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Externé štúdium blokovo, prednášky 10 h prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, 
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz jednu otázku, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na danú otázku preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom kontinente a na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Má prehľad o stratégiách a metódach sociálnych reforiem, je oboznámený s priebehom sociálnej reformy a so súčasným aktuálnym systémom sociálnej ochrany v Slovenskej republike i s jednotlivými oblasťami sociálnej politiky (sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a vybrané odvetvia sociálnej politiky, a to bytová, rodinná, komunálna a vzdelávacia politika atď.). Disponuje poznatkami o sociálnej politike v prameňoch a v medzinárodnoprávnych dokumentoch medzinárodných organizácií, ako aj vo vybraných krajinách Európskej únie.
Stručná osnova predmetu:
Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie
Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národná a regionálna sociálna sféra
Subjekty sociálnej politiky. Medzinárodné sociálne právo. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike
Globalizácia, europeizácia. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita
Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva
Stratégie a metódy sociálnych reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe
Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky
Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky 
Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
Sociálna politika a sociálna práca
Aplikovaná sociálna politika
Povinná literatúra:
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra: UKF v Nitre, 2008.
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010.
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005.
Odporúčaná literatúra:
BRDEK, M. et al. 2002. Trendy v evropské sociální politice. Praha : ASPI, 2002. 
STANEK, V. a kol. 2002. Sociálna politika. Bratislava : Sprint 2002.
GERBERY, D. 2003. Rodinné politiky vybraných európskych krajín. Bratislava : SŠPR, 2003. 
POLONSKÝ, D., PILLÁROVÁ, Z. Kapitoly zo sociálnej politiky. Liptovský Mikuláš : Lesnícka informačná agentúra, 2002 .
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
prof.  JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Hlavná 89, 041 21 Košice
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Etika v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie referátov, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na určenú tému – etickú dilému, dostane študent za úlohu vypracovať referát, za a proti, v rozsahu 2 normostrán. (napr. rozvod, terorizmus, eutanázia, interupcia, umelé oplodnenie, ochrana životného prostredia, klonovanie, štrajk atď). Tému musí prezentovať na seminári. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, ktoré stanoví vyučujúci, na základe vyčerpania témy. Na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 70  bodov a na hodnotenie E najmenej 60  bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo skúšky získa  menej  ako 60 bodov. 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent disponuje ďalšími poznatkami z etiky sociálnej práce. Vie vysvetliť a realizovať proces etického rozhodovania v etických problémoch a dilemach.
Stručná osnova predmetu: 
	Etické problémy a etické dilemy v sociálnej práci

Dilematické situácie
Postupovanie pri dilemách
Morálny profil sociálneho pracovníka
Profesia a sociálny pracovník
Atribúty profesie sociálnej práce
Mechanický typ byrokracie a profesijný typ byrokracie
Defenzívna a reflexívna prax v sociálnej práci
Katalytický model sociálnej práce
Interaktívny model sociálnej práce.
Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky 
Medzinárodný etický kódex sociálnych pracovníkov
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
Klady  a zápory morálnych kódexov
Odporúčaná literatúra:
MATEL, A. a kol.: Etika sociálnej práce, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2010.
ROHÁČ, J. – DANCÁK, P.:  Kapitoly o práve a etike, VŠZ ÚSVaZ bl. P.P. Gojdiča v Prešove 2009.
VANSAČ, P.: Vybrané kapitola z etiky, historický vývoj etiky, základy etika, etika v sociálnej práci, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Prešov 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1747b
Názov predmetu: Fundraising a príprava dobrovoľníkov v sociálnej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.

Počet kreditov: 2 (voliteľný)
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent pripraví a odprezentuje projekt fundraisingu a náboru dobrovoľníkov pre konkrétnu neziskovú organizáciu / občianske združenie podľa svojho výberu. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent získa základné informácie v oblasti fundraising a prípravy dobrovoľníkov v sociálnej práci. Je oboznámený s historickými východiskami dobrovoľníctva predovšetkým v sociálnych službách a vie charakterizovať aktuálne trendy a problémy v tejto sociálnej oblasti. Disponuje poznatkami o profesionálnom postupe v práce s dobrovoľníkmi.
Stručná osnova predmetu: 
Základná charakteristika dobrovoľníctva vo vzťahu k sociálnej práci.
Definícia a vybraná typológia dobrovoľníctva.
Náčrt historických východísk dobrovoľníctva na Slovensku.
Súčasné právne vymedzenie dobrovoľníctva (aktuálne problémy).
Využitie dobrovoľníctva v oblasti sociálne vylúčených komunít.
Profesionalizácia práce s dobrovoľníkmi, postupy vzdelávania, mentoringu a supervízie.
Finančná podpora dobrovoľníckych programov.
Spolupráca s individuálnymi darcami, nadačnými fondmi a správcami verejných rozpočtov.  
Vybrané otázky Európskej dobrovoľníckej služby.
Povinná literatúra:
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A., MARČEK, E., MRAČKOVÁ, A.: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku, Banská Bystrica, 2009.
BOUKAL, P. a kolektív.: Fundraising – pro neziskové organizace, Praha, 2013.
DROŽDIAK, M., PEŠEK, T.: Európska dobrovoľnícka služba na Slovensku, Bratislava, 2012. 
GABOVIČOVÁ, N., MAZINIOVÁ, J.: Pomôž k zmenne – staň sa dobrovoľníkom v rómskej komunite, Bratislava, 2012.
HAPALOVÁ, M., LVOVÁ, A.: Manuál práce s dobrovoľníkmi v komunitných centrách, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, 2010.
Odporúčaná literatúra: 
HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha, 1999.
Kolektív autorov: Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore, Bratislava, 2006. 
Kolektív autorov: Čítanka pre neziskové organizácie, Bratislava, 2003.
KRÁLIKOVÁ, N.: Ja nie som dobrovoľník, ja to robím iba tak. Bratislava, 2006.
RICHTEROVÁ, N., ŠOLCOVÁ, J.: Program podpory vzdelávania: metodika služby, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, 2010.
Národná správa o implementácií spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí v Slovenskej republike, Bratislava, 2006.   
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
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.
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: prof. PhDr. Stanislava Hunyadiová,  PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:   0-1116k

Názov predmetu: Komunitná sociálna práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6 (povinný predmet)
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %. 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa hlbší prehľad o metódach, postupoch a prístupoch v Sociálnej práci vo vzťahu ku komunite/komunitám v spoločnosti. Vymedzenie vzťahov v komunitách, systém riadenia komunít (legislatívny, ekonomický, kultúrny, vzdelávací, sociálny, politický). Osvojí si relevantné pojmy využívané v SP, ktoré predstavujú východiská pre ďalšie štúdium. Porozumie spôsobu fungovania komutít, legislatívne ukotvenie a Plánovanie rozvoja v sociálnych službách v mestách a obciach, ako aj na regionálnej úrovni vyšších územných celkov. Identifikuje sociálny problém v komunitách a bude mať predstavu o možných riešeniach a postupov v komunitnom programe. Dokáže pracovať s informáciami o náplni práce sociálneho pracovníka a porozumie  postupom tvorby projektov v oblasti sociálnej pomoci. 
Stručná osnova predmetu:
Komunity v spoločnosti, typológia, národnostné a náboženské, terapeutické. 
História komunitnej práce, Charakter komunitnej SP, etapy, komunitná starostlivosť a komunitný prístup
Proces komunitnej práce, Komunitný pracovník, komunitný projekt
Komunitná práca v komunitách a s komunitami,  subjekt a objekt  komunitnej sociálnej práce. 
Patologické javy v  komunitách. 
Úloha sociálneho pracovníka v komunitách. 
Subjekty podporujúce rozvoj komunít a rámci spoločnosti, projektová a osvetová činnosť. 
Povinná literatúra:
MÁTEL, A., HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013.   
OLÁH, M. a kol. 2012. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.   
PILÁT, M., KAMANOVÁ, I., OKÁLOVÁ, O. 2012. Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012.  
PAVELOVÁ, Ľ. , TVRDOŇ, M. 2006. Komunitná sociálna práca. Nitra : UKF, 2006.  
HARTL, P. 1997. Komunita občianska, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.
Odporúčaná literatúra:
STEPNEY, P., POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community. New York : Palgrave Macmillan, 2008. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
prof. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1923b

Názov predmetu: Krízová intervencia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod., distančné štúdium, e-learning. 
Počet kreditov: 3 (povinný)
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magistersky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz jednu otázku, a po písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na danú otázku preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o rôznych typoch kríz, formách, postupoch a princípoch krízovej intervencie. Ovláda základné komunikačné vzorce a postoje potrebné k adekvátnej reakcii voči klientom nachádzajúcim sa v kríze. 
Stručná osnova predmetu: 
Kríza, jej definície a charakteristiky, príčiny, typy a fázy krízy, reakcie organizmu na krízu 
Termíny súvisiace s krízou: stres, trauma, post-traumatická stresová porucha, coping, adaptácia, zmena, resiliencia, post-traumatický rast
Chápanie krízy/nešťastia v kontexte náboženstva a spirituality, zážitok strachu, studu a viny, hľadanie zmyslu  
Teórie krízy a krízovej intervencie (základné, rozšírené a aplikované teórie) 
Princípy, ciele, etapy, formy, metódy, modely a limity krízovej intervencie
Krízová komunikácia, jej teoretické modely, komunikácia s ľuďmi v kríze, mediálne aspekty problematiky
Pracovník krízovej intervencie, jeho schopnosti a úskalia prístupu ku klientovi, právne aspekty krízovej intervencie (zachovávanie mlčanlivosti, ochrana osobných údajov, povinnosť prekaziť/oznámiť trestný čin) 
Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní krízovej intervencie (hodnoty a zásady spolupráce, rozmanitosť rolí a úloh)
Zvládacie (copingové) stratégie a bežné formy ľudského pomáhania, prosociálne správanie a hodnoty, odolnosť a krizová pripravenosť (výchova, hodnoty, cnosti)
Špecifické témy krízovej intervencie (materiálna, funkcionálna, vzťahová, intrapsychická a rolová strata, suicidalita).
Povinná literatúra:
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004. 
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krízová intervence pro praxi (2. vyd). Praha : Grada, 2011. 
VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krízová intervence. Praha : Portál, 2002. 
VYMĚTAL, Š. Krízová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009.
Odporúčaná literatúra: 
BAŠTECKÁ, B. a kol. Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada, 2013.
HUNYADIOVÁ, S. Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách. Prešov: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012.
KASTOVÁ, V.: Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha 2000.  
SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:   0-1750c

Názov predmetu: Manažment v sociálnej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou 8 hod., distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 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: 
V priebehu semestra študent absolvuje písomnú previerku. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 (zo 100) bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov.  V závere semestra študent predloží seminárnu prácu.
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent ovláda základy manažmentu v sociálnej práci, s dôrazom na manažment v oblasti tretieho sektora. Disponuje základnými vedomosťami o riadení a manažmente neziskových organizácií, riadení ľudských zdrojov, marketingu, financovaní a účtovníctve.
Stručná osnova predmetu: 
Manažment, základné pojmy
Neziskové organizácie – nadácie, neinvestičné fondy
Neziskové organizácie – občianske združenia, N.O. poskytujúce všeobecne prospešné služby
Založenie, vznik a činnosť neziskových organizácií
Organizačné formy neziskových organizácií
Riadenie a manažment neziskových organizácií
Riadenie ľudských zdrojov v neziskových organizáciách
Financovanie, účtovníctvo a výsledok hospodárenia neziskových organizácií
Získavanie finančných zdrojov – marketing
Inovácie a projektová činnosť neziskových organizácií
Zánik a likvidácia neziskovej organizácie
Register neziskových organizácií, štátna pomoc
Povinná literatúra:
BAJCURA, A.: Manažment – riadenie organizácií. Bratislava: Elita, 2012.
HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
HANGONI, T., IMRICHOVÁ, A.: Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice: Diecezjalny Osródek Kultury Prawoslawnej ELPIS, 2010. 
JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok:  PF KU, 2008.
MAJTÁN, M. Projektový manažment. Bratislava: Sprint dva, 2009.
Zbierka zákonov
Odporúčaná literatúra: 
DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. 2000. Management. Praha: GradaPublishing, 2000.
MYDLÍKOVA, E. 2003.Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2003.
REHÁK, R. 2003.Manažment v sociálnej práci. Trnava: SAP, 2003.
ZÁVADSKÝ, J. a kol.: Manažment III. Bratislava: Iura Edition, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
PhDr. Silvia Zábavová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta:  Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1121i
Názov predmetu: Metody  sociálnej práceso skupinou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: externé štúdium 1. ročník, zimný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať seminárnu prácu (20 % z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja základné vedomosti o sociálnej práci so skupinou. Porozumejú jej interdisciplinárnemu charakteru, základnej terminológii a úzkemu prepojeniu medzi teóriou a praxou. Špecifikám práce so skupinou.
Stručná osnova predmetu: 
Sociálna práca ako profesia – medzinárodné a národné definovania, vymedzenie.
Sociálni pracovníci a ich úlohy v skupine  – kvalifikačné a osobnostné predpoklady, profesionálne roly, úlohy a kompetencie.
Sociálni klienti skupinovej práce – definovanie, klasifikácia.
Sociálne prostredie ako cieľová oblasť sociálnej práce, sociálne fungovanie, sociálna opora, sociálna podpora, sociálna sieť.
Sociálna práca ako vedná disciplína; paradigmy sociálnej práce a špecifiká skupín.
Teória sociálnej práce; Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká; Vedecká pojmológia sociálnej práce.
Interdisciplinárny charakter sociálnej práce – jej konvergencia a divergencia so sociálnou politikou, sociológiou, pedagogickými a psychologickými disciplínami, zdravotníckymi vedami, právnymi vedami a charitatívnou prácou.
Odporúčaná literatúra: 
MÁTEL, A. 2019. Teorie sociální práce I. Praha: Grada, 2019.
BALOGOVÁ, B. - ŽIAKOVÁ, E. (Eds.). 2017. Vademecum sociálnej práce. Košice: UPJŠ. 
BRNULA, P. 2013. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava: Iris, 2013.
MATOUŠEK, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociálni práce, Praha, Portál, 2003
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
prof. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 13.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1105k 
Názov predmetu: Metodológia výskumu v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning, cvičenia formou vypracovania a prezentácie výskumného projektu, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie: Započítané - získava študent za prípravu výskumného projektu a jeho úspešné prezentovanie podľa inštrukcií vyučujúceho.
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa prehľad o problematike prípravy projektu výskumu, konštrukcii hypotéz, vyberaní indikátorov, tvorbe otázok, priebehu výskumu a o analýze a interpretácii 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.
Povinná literatúra:
DISMAN, M. 2006. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2006.
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007.
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001.
Odporúčaná literatúra: 
HIRNER, A, 1976. Ako sociologicky analyzovať. Bratislava : ÚŠI, 1976. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: Nový predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1133k

Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning, cvičenia formou vypracovania a prezentácie výskumného projektu, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie: Započítané – získava študent za prípravu a prezentáciu vlastného (návrhu) projektu kvalitatívneho výskumu podľa inštrukcií vyučujúceho. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami o podmienkach a metódach kvalitatívneho výskumu, je schopný samostatne vypracovať návrh projektu kvalitatívneho výskumu v oblasti sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Vývoj kvalitatívneho výskumu, školy a teórie: kritika kvantitatívneho prístupu, hermeneutika, fenomenológia, chicagská škola, frankfurtská škola, konštruktivizmus, subtílny realizmus. 
Základné prístupy kvalitatívneho výskumu: prípadová štúdia, etnografický výskum, zakotvená teória, fenomenologické skúmanie, biografický výskum, skúmanie dokumentov, historický výskum, akčný výskum, kritický výskum.
Návrh plánu výskumu: zaistenie kvality výskumu, triangulácia, spôsoby výberu, etické otázky výskumu, projekt kvalitatívnej štúdie.
Metódy získavania dát: kvalitatívne dotazovanie, pozorovanie, dokumenty a  fyzické dáta.
Príprava, kódovanie a zobrazovanie dát: techniky transkripcie, návrh kategoriálnych systémov, vytváranie typológií, ideálne typy, zobrazovacie prostriedky, rámcová analýzy.
Metódy vyhodnocovania a interpretácie.
Hodnotenie kvality výskumu, kritéria validity. 
Povinná literatúra:
HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006. 
SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005.
Odporúčaná literatúra: 
MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006. 
ŘEHAN, V., ŠUCHA, M. (eds.) Kvalitatívní přístup a metody ve vědách o člověku VI: Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palack.ho v Olomouci, Filozofická fakulta, 2007.
STRAUSS A., CORBIN J.: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení podané ruce a nakladatelství Albert, 1999.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
doc. PhDr. Popovičová Mária, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1952k 
Názov predmetu: Mediácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: externé štúdium blokovo 8 hodín/semester, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom.

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na prednáškach – ospravedlnených max. 50% neúčasti. Skúška (ústna alebo písomná),  na hodnotenie E najmenej 60 % vedomostí.  
Výsledky vzdelávania: 
Študent získa absolvovaním predmetu základné teoretické vedomosti z oblasti mediácie: o pojmovom vymedzení a procese mediácie a jej praktickom uplatňovaní a o nevyhnutných spôsobilostiach mediátora pre výkon mediácie v sociálnej praxi. 
Stručná osnova predmetu: 
Teória, definícia a história mediácie. 
Princípy mediácie, teoretické východiská mediácie.
Mediácia ako vzťah, výhody mediácie. 
Vhodné a nevhodné prípady na mediáciu. 
Mediačný proces, riadenie mediácie. 
Jednotlivé fázy mediácie a ich obsah, dohody v mediačnom procese. 
Prostriedky a aplikácia mediácie v sociálnej praxi. 
Podmienky výkonu činnosti mediátora, odborná príprava mediátora.
Povinná literatúra:
Zákon NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov
Odporúčaná literatúra: 
BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia konfliktov. ISBN 80-968095-4-7.
BIELESZOVÁ, D. 2012. Školská mediácia. Bratislava : IURA edition. ISBN 978-80-8078-510-9.
BIELESZOVÁ, D. 2013. Rovesnícka mediácia. Zmierovanie prostredníctvo rovesníckych mediátorov. Bratislava : IURA edition. ISBN 978-80-8078-587-1.
HOLÁ, L. 2011. Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada, 2011.  
HOLÁ, L. akol. 2013. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha : Grada Publishong, a. s. ISBN 978-80-247-4109-3.
ŠIŠKOVÁ, T., STÖHROVÁ, H. 2008. Mediace. In MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008, s. 135-150.   
PLAMÍNEK, J. 2013.  Mediace – nejúčinnejší lék na konflikty. Praha : Grada Publishong, a. s. ISBN 978-80-247-5031-6.
PRUŽINSKÁ, J. a kol. 2011. Inšpirácia pre prax sociálnej práce. Bratislava : Iris, 2011.  
PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, M., LABÁTH, V. 2006. Mediácia. Príručka pre odbornú a laickú verejnosť. Bratislava : ARK. ISBN 80-969571-6-3.
SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava : VŠZaSP, 2011.   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: 
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-3240

Názov predmetu: Medzinárodná ochrana ľudských práv a slobôd
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, 8 hodín/semester, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Účasť na prednáškach – ospravedlnených max. 50% neúčasti. Príprava a prezentácia referátu o vybranom ľudskom práve a možnostiach jeho ochrany podľa národných a medzinárodných dokumentov a legislatívy.
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu disponuje poznatkami z oblasti základných práv a slobôd, ovláda základné pojmy a inštitúty základných práv a slobôd, ich právnu úpravu a garancie, ako napr. pojem základných práv a slobôd, medzinárodné aspekty základných práv a slobôd, ústavná koncepcia základných práv a slobôd v Slovenskej republike, základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky, konanie vo veci základných práv a slobôd.
Stručná osnova predmetu: 
Všeobecne o ľudských právach a slobodách, medzinárodné dokumenty a inštitúcie. 
Generácie základných ľudských práv.
Ústavná koncepcia základných práv a slobôd v Slovenskej republike a konanie v Slovenskej republike vo veciach základných práv a slobôd
Medzinárodná ochrana základných práv a slobôd a konanie pred orgánmi Európskej únie vo veciach základných práv a slobôd.
Povinná literatúra:
Ústava SR
Odporúčaná literatúra: 
KRÁĽ, J. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. VO PraF UK, Bratislava 2004. 
SVÁK. J. Ochrana ľudských práv (v troch zväzkoch). Bratislava: Eurokódex, 2011. 
FOGAŠ, Ľ., CIBULKA, Ľ.: Listina základných práv a slobôd. (Ústavný zákon s komentárom). SPN, Bratislava 1992. 
DRGONEC, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Eurokódex, Bratislava 2010. 
DRGONEC, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Manz, Bratislava 1999. 
PIROŠÍKOVÁ, M. Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Bratislava: Euroiuris, 2008. 
PIROŠÍKOVÁ, M., SIMAN, M. Ľudské práva. Bratislava: Euroiuris, 2012. 
STRÁŽNICKÁ, V. Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv. Bratislava: Eurokódex, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Dirgová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:  1-1302k
 
Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 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: 
Úspešné absolvovanie výstupného 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: 
Absolvent predmetu je oboznámený s problematikou misijnej a charitatívnej práce v špecifických podmienkach rozvojových krajín. Pozná pojmy charita, misia, vzťah charitatívnej práce k ideológiám, vzťah misijnej charitatívnej sociálnej práce  a snahe spoločnosti o sociálnu spravodlivosť. Predmet vychováva k solidarite s ľuďmi žijúcimi v rozvojových krajinách.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecný a špecifický pojem misia
Kresťanská misia a sociálna práca
Charitas – pôvod a obsah pojmu
Cieľové skupiny sociálnej misie
Subjekty vykonávajúce misijnú a charitatívnu činnosť, Cirkev, univerzitné programy.
Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce
Inkulturácia v sociálnej situácii rozvojových krajín
Požiadavky na pracovníkov v misiach a charite
Príprava pracovníkov, motivácia, limity misijnej a charitatívnej práce
Povinná literatúra:
BUČKO, L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠ ZSP sv. Alžbety, 2009.
Odporúčaná literatúra: 
BENEDIKT XVI. 2006. Deus charitas est. Trnava : SSV, 2006.
BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. SVD,2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1129k

Názov predmetu: Odborná prax (práca s klientom pod supervíziou)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 38 hodín odbornej praxe pod supervíziou

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Zápočet získa študent za vypracovanie Správy z praxe, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie z inštitúcie, kde sa prax absolvovala.
Výsledky vzdelávania: 
Poslucháč je po absolvovaní predmetu oboznámený s praktickými formami sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Špecifiká sociálnej práce v jednotlivých druhoch sociálnych služieb – opatrovateľská služba, DOR, DD, DSS...
Zásady pohybu sociálneho pracovníka v teréne a špecifiká komunikácie s problémovými klientmi.
Streetwork ako jedna z foriem terénnej sociálnej práce. 
Praktický nácvik metód a postupov pri práci s danými cieľovými skupinami. 
Vypracovanie správy z praxe. Záverečné zhodnotenie.
Povinná literatúra:
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
Odporúčaná literatúra: 
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. Slabikářsociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003.
GREF, K. 1995. Was macht streetwork aus? In: Handbuch aufsuchende Jugend – und Sozialarbeit. München : JuventaVerlag, 1995.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
Mgr. ThLic. Peter Gombita; mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD. MPH
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1112c
 
Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 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: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa prehľad o problematike penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, disponuje poznatkami o pôsoboch intervencie voči páchateľom trestných činov,  o povinnostiach, kompetenciách a rolách sociálnych pracovníkov pôsobiacich v predmetnej oblasti, ovláda relevantné legislatívne ustanovenia súvisiace s predmetnou problematikou. Je schopný aplikovať získané poznatky pri kontakte s touto klientelou v praxi. Absolvent predmetu má taktiež preskúmané vlastné postojové pozície voči tejto špecifickej klientele, ako aj potenciálne osobnostné spôsobilosti a motiváciu pre prácu s touto klientelou. 
Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie základných pojmov: trestný čin, prečin, zločin, obvinený, obžalovaný, odsúdený, väzba, trest, druhy trestov, recidíva, detencia, penitenciárne zaobchádzanie, prizonizácia, resocializácia, penológia, sociálna kuratela, retributívna a restoratívna spravodlivosť 
Filozofia väzenstva, jej história a súčasnosť, medzinárodné normy v oblasti väzenstva, postavenie a pôsobnosť štátnych orgánov v oblasti väzenstva v SR
Penitenciárne zaobchádzanie s väznenými, stupne stráženia a vnútorná diferenciácia, špecifiká výkonu trestu, vplyv trestu na osobnosť
Ciele a stratégie sociálnej práce s väznenými osobami a sociálnej práce po výkone trestu 
Probácia, jej charakteristika, história a význam, metódy, techniky a postupy probačného dohľadu 
Mediácia medzi obeťami a páchateľmi trestných činov, jej význam, potreby účastníkov, príprava a postup mediácie
Osobnosť sociálneho pracovníka v práci s páchateľmi trestných činov. 
Povinná literatúra:
JUSTOVÁ, M. Zem, ktorá nemá svoje nebo – Sociálna práca s trestanými osobami. Turany : SOFA, 2009.  
LULEI, M. Sociálna práca v trestnej justícii a probácia. Nitra: UKF, 2011. 
Rozkaz č.60 o sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráže, uverejnený v Zbierke rozkazov generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže, ročník 2008.
ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace. Praha : Portál. 2010. 
Odporúčaná literatúra: 
NEVŘALA, J. Poradenství v oblasti penitenciární a postpenitenciární. OU, Ostrava 2007.
Sociální práce/Sociálna práca 2/2012, roč. 12 (Sociální práce s pachateli trestných činů)
Zákony: 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok), 448/2002 Z.z (o ochrannom dohľade), 550/2003 (o probačných a mediačných úradníkoch), 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  o výkone väzby v znení zákona č.127/2008 Z.z., Zákon č.550/2003 Z. z.  o  probačnej  a mediálnej službe 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok  výkonu väzby  znení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  č.361/2008 Z.z., RGR č. 60/2010 o sociálnej práci, RGR o zaobchádzaní.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD, MPH
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1738s

Názov predmetu: Politika zamestnanosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník. letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu 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 nezamestnanosti 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. 
Povinná literatúra:
JUSKO, P., HALÁSKOVÁ R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica : UMB, 2012. 
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2011.  
STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2011.  
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. 
TKÁČ V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : UKF, 2008. 
Odporúčaná literatúra: 
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013.  
KORIMOVÁ, G. A kol. 2007. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Kopernikus, 2007. 
Social Economy and Social Entrepreneurship (2013, Brusel : Európska komisia). 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.





Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko BL. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1258c


Názov predmetu: Psychiatria pre sociálnu prácu
Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné vypracovanie písomného testu. A: 100 – 95 %, B: 94 – 99 %, C: 90 – 81 %, D: 80 – 71 %, E: 70 – 61%, FX: 60%. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu sa orientuje v  základných psychopatologických symptómoch a syndrómoch psychických porúch. Pozná členenie psychických ochorení podľa diagnostických skupín MKCH-10. Pozná  možnosti liečby a rehabilitácie psychických porúch. Získané vedomosti umožnia študentom v praxi porozumieť prejavom a správaniu sa klientov s duševnou poruchou pri zabezpečovaní intervencií sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie duševného zdravia a duševnej choroby
Psychopatológia (poruchy: vnímania, vedomia, pamäte, myslenia, emócií, vôle a vôľového konania)
Členenie duševných porúch podľa MKCH-10, charakteristika jednotlivých diagnostických skupín
Možnosti terapie duševných porúch
Špecifiká sociálnej práce s klientmi s psychickou poruchou
Odporúčaná literatúra:
PROBSTOVÁ, V. – PĚČ, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky. Vybrané kapitoly. Praha: Portál, 2014. 248 s. ISBN 978-80-262-0731-3.
HOSCHL,C., LIBINGER,J., ŠVESTKA,J. 2004. Psychiatrie. Praha:TIGIS spol. s.r.o., 2004. 843s. ISBN 80-900130-7- 4
PETR, T., MARKOVÁ,E., a kol. 2014.Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha : Grada Publishing, a.s., 2014. 296s. ISBN 978-80-247-4236-6
NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA. 2002. Bratislava.[citované: 20.6.2019] Dostupný na : http://www.psychiatry.sk/cms/File/NPDZ.pdf
HRINDOVÁ,T. 2015. Vybrané kapitoly zo psychiatrického ošetrovateľstva. Bratislava: SILVIA HODÁLOVÁ –VIUSS. 2015. 80s. ISBN 978-80-972094-0-7
KRATOCHVÍL,S.2012. Základy psychoterapie. Praha : Portál.,2012.408s. ISBN 978-80-262-0302-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
Doc.PhDr.Tatiana Hrindová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko BL. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-3168


Názov predmetu: Rétorika v pomáhajúcich profesiách
Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, dištančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Zápočet je udeľovaný za úspešné vypracovanie testu, minimálne aspoň za polovicu otázok uvedených v teste. 
Výsledky vzdelávania: Zoznámiť študentov so špecifickými zásadami verbálnej a nonverbálnej komunikácie, ktorá je dôležitou súčasťou prvého kontaktu s klientami. Odovzdávanie informácií a rétorické zručnosti  nie sú len vonkajšou formou, ale dôležitou a podstatnou skutočnosťou pri budovaní mostov dôvery v rámci pomáhajúcich profesií. Poukázať na rozdiel užívania rétoriky v oblasti práva, médií a osobnej medziľudskej komunikácie v porovnaní s dialógom vedeným v rámci sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia)
	Rečnícke myslenie
	Tréma, poslucháči, priestor; 
	Axióma virtuálneho dialógu (rečnícka otázka, korekcia, suspenzia, atď.)
	Chyby prednesu.
Gestá – pravidlá, zovňajšok, osvojenie
Rečnícky štýl a dikcie
Lexika a štylizácia
	Názornosť a naratívnosť
	Rečnícka krása a ortoepia

Odporúčaná literatúra:
FABIAN. A.: Rétorika, Košice, 2012
ŠIMURKA, D.: Hovor ako hovorca, Brno 2014
HERTZER, K.: Rétorika v zaměstnání,  Praha 2006
GALLO J.: Rétorika v teórii a praxi, Prešov 1996 
MISTRÍK. J.: Rétorika, Bratislava 1978
BUCHLOVÁ, B.: Rétorika, Praha 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: 
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.






Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1183k
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom, externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning.

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Záverečné hodnotenie:  zápočet získava študent, ktorý odovzdá Zadanie diplomovej práce, podpísané školiteľom (jasne formulovaná téma a anotácia)
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie vedomostí a zručností písania odborného textu, v súvislosti so záverečnou diplomovou prácou na magisterskom štúdiu sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Základné požiadavky na záverečnú prácu, formálna stránka záverečnej práce, výber témy, formulácia problémov a hypotéz, práca s odbornou literatúrou, spracovanie informácií, spôsoby citácie, fázy skúmania, empirické metódy výskumu (pozorovanie, dotazník, rozbor).
Odporúčaná literatúra: 
MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D; FINDRA, J. 2006.Akademická příručka. 1. české uprav. vyd. Martin : Osveta, 2006.  
ORENDÁČ, P.2009. Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava :VŠZ a SP sv. Alžbety, 2009.
ORENDÁČ, P., VRANKOVÁ, E. 2012. Školské a záverečné práce. Ako na to? Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety, 2012.
Aktuálne metodické pokyny VŠZ a SP sv. Alžbety o náležitostiach záverečných prác.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1161k

Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
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 teste nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent sa oboznámi so základnými princípmi a úlohami paliatívnej starostlivosti, indikáciami a sieťou paliatívnej starostlivosti, potrebami nevyliečiteľne chorých a ich riešením, úlohou sociálneho pracovníka v rámci interdisciplinárnej tímovej práce pri zabezpečovaní paliatívnej starostlivosti.
Stručná osnova predmetu: 
História paliatívnej starostlivosti.
Filozofia paliatívnej starostlivosti, definície, pojmy.
Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou.
Kritériá na poskytovanie paliatívnej starostlivosti.
Sieť paliatívnych zariadení.
Komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi.
Liečba symptómov v paliatívnej starostlivosti.
Interdisciplinárna tímová spolupráca.
Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie.
Povinná literatúra:
DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : SSV, 2005.
KALANIN, P: Základy paliatívnej starostlivosti v geriatrii : viacrozmerný pohľad na starostlivosť o nevyliečiteľne chorého starého človeka. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008.  
SMOLEŇOVÁ,L. 2008. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava : Trnavská univerzita , 2008.
STUDENT, J.CH., MÜHLUM, A., STUDENT, U. 2006. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany : H&H, 2006. 
SVATOŠOVÁ, M. 2003. Hospic a umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 2003.
Odporúčaná literatúra: 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:   0-1147k

Názov predmetu: Sociálna práca s utečencami

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Zápočet sa získava za 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 aktuálny pohľad na celosvetovú situáciu, ktorá ovplyvňuje pohyb utečencov z ich domovských krajín do Európskej únie. Oboznámia sa so systémom ochrany ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov, systémom slovenskej migračnej a azylovej politiky. 
Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie pojmov  a historický pohľad na problematiku utečenectva 
Informácie o činnosti slovenských štátnych orgánov a mimovládnych organizácií poskytujúcich starostlivosť o utečencov, ako sú IOM, UNICEF, UNHCR, OSN, Slovenská katolícka charita, Slovenská humanitárna rada /projekt Kompas III./. 
Používané formy a metódy sociálnej práce s utečencami, 
Utečenectvo z pohľadu právneho, sociálneho, multikultúrneho, etického. 
Njčastejšie problémy, s akými môžu byť konfrontovaní migranti
Identifikácia najrizikovejších skupín ľudí, ktorí si vyžadujú osobitnú pomoc a prístup od sociálnych pracovníkov, štátnej správy, verejnej správy, mimovládneho sektoru.
Povinná literatúra: 
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 562/2006 ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex Schengenských hraníc)
	Vodáčková, D. a kol. 2002. Krízová intervence. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9.
Dohovor o právnom postavení utečencov - Ženeva 1951

Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD. MPH
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko BL. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1174k 
Názov predmetu: Sociálna práca s rodinou 
Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Priebežne hodnotenie: Za vypracovanie prípadovej štúdie vybranej klinickej rodiny získa študent 30 bodov 
Štruktúra prípadovej štúdie: Základné údaje o rodine. Sociálna anamnéza a hodnotenie rodiny. Osobná anamnéza (zistenie stavu a podmienok, ktoré súvisia s narušením, resp. viedli k narušeniu). Zdravotná anamnéza (koľké dieťa, aký pôrod, postnatálny vývin a pod.). Rodinná anamnéza (zachytáva rodinné pomery, sociálne vzťahy v rodine – ich vývoj, aktuálny stav – rodičia, starí rodičia a pod.) Anamnéza širšieho prostredia. Hodnotenie problému rodiny (vznik problému, vývoj problému, súčasný stav). Informácie o rodine od iných odborníkov. Stanovenie cieľov práce s rodinou a návrh opatrení na riešenie súčasného stavu - vychádzať z reálnej situácie vo vzťahu k obci/mestu, v ktorom rodina žije, konkrétne služby, zariadenia, odborníci a odborníčky s kontaktmi. Záver. 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  Ústna skúška – 70 bodov, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %. 
Výsledky vzdelávania:  študent úspešným absolvovaním predmetu: 
1. Osvojí si a vie charakterizovať rodinu ako klienta sociálnej práce a špecifiká jednotlivých 
klinických rodín. 
2. Dokáže vysvetliť príčiny problémov rodiny a zostaviť rodinnú anamnézu a hodnotenie 
problému rodiny. 
4. Dokáže navrhnúť optimálne riešenia intervencií z pohľadu sociálnej práce v spolupráci 
s inými pomáhajúcimi profesiami a zdôvodniť ich. 
Stručná osnova predmetu: Rodina – primárny socializačný činiteľ. Kríza v rodine, príčiny kríz. 
Základný pojmový aparát sociálnej práce s rodinou. Rodina ako klient sociálnej práce. 
Systémové chápanie rodiny, vnútorná štruktúra rodiny. 
Miesto sociálnej práce v profesionálnej pomoci rodine. 
Teória a metodika sociálnej práce s rodinou. Hodnotenie rodiny, princípy rodinnej diagnostiky. 
Metódy a techniky uplatňované v sociálnej práci s rodinou. 
Sociálna práca s rodinou s členom so zdravotným postihnutím. 
Sociálna práca s rodinou s psychicky chorým členom. 
Sociálna práca s rodinou v rozvodovej a porozvodovej situácii. 
Sociálna práca s rodinou s domácim násilím. Sociálna práca s rodinou so seniorom. 
Sociálna práca s rodinou so závislým členom. 
Sociálna práca s rodinou s mladistvým delikventom. Sociálna práca s rodinou utečencov. 
Sociálna práca s rodinou s umierajúcim členom. Sociálna práca s náhradnou rodinou. 
Osamelá matka ako klient sociálnej práce. 
Odporúčaná literatúra:
·	SCHAVEL, M. a kol. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.
·	SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 
·	TIRPÁK, P.: Rodinná výchova. Prešov : GTF PU, 2010.
·	ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
·	HUDECOVÁ, A. - BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca s rodinou. PF 
UMB Banská Bystrica: 2009. 
LEVICKÁ, J.: Sociálna práca s rodinou. Trnava: 2004. 
MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD
Dátum poslednej zmeny: 13.9.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-1166k

Názov predmetu: Sociálna práca v školstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na získanie hodnotenia A za skúšku 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  skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %. 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vedieť definovať školskú sociálnu prácu, poznať jej modely a formy. Charakterizovať problémové správanie žiakov, sociálno-patologické javy, ktoré sú aktivitami školského sociálneho pracovníka a poznať stratégie zvládania rôznych záťažových situácií. Vedieť charakterizovať kompetencie odborných zamestnancov škôl v SR a poznať roly a kompetencie sociálnych pracovníkov v školskom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika školskej sociálnej práce a jej perspektíva
História, modely a formy školskej sociálnej práce
Škola ako špecifická inštitúcia a charakteristika klienta školskej sociálnej práce
Aktivity školského sociálneho pracovníka v oblasti problémového správania a sociálno-patologických javov u detí  
Stres a záťažové situácie v školskom prostredí 
Sociálna opora a zvládanie záťažových situácií v školskom prostredí 
Kompetencie odborných zamestnancov škôl na Slovensku 
Komparácia sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, psychologického a sociálneho poradenstva
	 Roly a kompetencie sociálnych pracovníkov v školskom prostredí
Literatúra:
VASIĽOVÁ, V. – LOVAŠOVÁ, S. 2018. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí v podmienkach SR. UPJŠ, Košice, Filozofická fakulta. 109 s. ISBN 978-80-8152-635-0.
KOSCUROVÁ, Z. 2013. Sociálna práca v škole – teoreticko-výskumné reflexie v školskom prostredí. Vydavateľstvo IRIS, 2013, 184 s. ISBN 9788089238910.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: Doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.






Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:   0-1156k

Názov predmetu: Sociálne poradenstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na získanie hodnotenia A pri skúške je potrebné pri odpovedi na danú otázku preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  
Výsledky vzdelávania:
Absolvent ovláda základy poradenskej práce s klientom, je oboznámený s požiadavkami na vedenie rozhovoru, zabezpečenie settingu, základnými poradenskými metódami a postupmi. Je si vedomý kompetencií a etických záväzkov v rámci poradenskej činnosti. Je schopný identifikovať rizikové skupiny klientov a ovláda bazálne postupy práce s nimi.
Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie poradenstva, história poradenstva a súčasné poradenské koncepcie.
Charakteristika poradenstva, základné poradenské systémy a 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 a špecifiká práce s klientom v poradenskom procese, poradenské zručnosti v sociálnej práci.
Supervízia a syndróm vyhorenia u poradcu. 
Etické zásady práce poradcu.
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M.,OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M., OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010
GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha : SLON, 1995.
Odporúčaná literatúra: 
KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo.  Bratislava : ASSP, 2005.
MYDLÍKOVÁ, E. 2005. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. Bratislava : ASSP, 2005. 
GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004.
SEDEN J. Counselling skills in social work practice (2nd edition). Berkshire, England: Open University Press, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
a
b
c
d
e
f


Vyučujúci:
prof. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu: 0-3104k

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik – poradenské zručnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 18 hodín cvičení v skupine

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Prezenčná účasť na výcviku a aktívna participácia na aktivitách.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom sociálno-psychologického výcviku v poradenstve je oboznámiť a naučiť poslucháčov využívať komunikačné zručnosti v poradenskom rozhovore so sociálnym klientom. Sprostredkovať základné informácie o sociálnych problémoch a typoch sociálnych klientov.
Stručná osnova predmetu:
Prvý kontakt s klientom.
Poradenský proces. Individuálna a skupinové poradenstvo.
Podmienky poradenského procesu.
Metódy sociálneho poradenstva.
Efektívna komunikácia v poradenskom procese.
Vedenie rozhovoru s problémovým klientom.
Spôsob komunikácie s jednotlivými typmi klientov.
Etické princípy v poradenstve a pri práci s klientom.
Osobnosť sociálneho poradcu, psychohygiena poradcu.
Ukončenie poradenského procesu.
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M., OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 
SCHAVEL, M.,OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
Odporúčaná literatúra: 
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo.  Bratislava : ASSP, 2005
MYDLÍKOVÁ, E. 2005. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. 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 jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.




Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:  0-3152k

Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik – supervízia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prezenčná forma, 36 hodín výcviku
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč sa formou zážitku na sebe oboznamuje s metódami supervízie (skupinovej, s jednotlivcom). Nácvik supervízie na konkrétnych tématických príkladoch problémov študentov.
Stručná osnova predmetu: 
Supervízia a hodnoty, hodnotová orientácia a „strnulosť“, poznávacie cvičenie, očakávania.
Reflexia v supervízii, spätná väzba, prenos a protiprenos, rozmery supervízie.
Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese.
Analýza supervízneho problému, voľba metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii.
Supervízia prípadu (sochovanie).
Návrh riešení,  domáce úlohy.
Ukončenie, závery a spätná väzba skupiny.
Povinná literatúra:
SCHAVEL, M., TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
Odporúčaná literatúra: 
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
OLÁH, M. 2005. Supervízia v sociálnej práci. Prešov : PBF PU, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
a
b
c
d
e
f


Vyučujúci:
Prof. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-1172c

Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie skúšky - 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 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. 
Povinná 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. 
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
Prof. PhDr. Stanislava Hunyadyová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.



Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G.Mallu Košice
Kód predmetu:   0-1142c

Názov predmetu: Teória sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna skúška, pri ktorej si študent vytiahne z vopred stanoveného okruhu téz dve otázky, a po  písomnej príprave v primeranej časovej lehote pristúpi k ústnej odpovedi. Na získanie hodnotenia A je potrebné pri odpovedi na dané otázky preukázať vedomosti v rozsahu najmenej 90%, na získanie hodnotenia B najmenej 80 %, na hodnotenie C najmenej 70 %, na hodnotenie D najmenej 60 % a na hodnotenie E najmenej 50 %.  
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa prehľad o teoretických základoch sociálnej práce ako vedy a praktickej činnosti, disponuje poznatkami o moderných teoretických prístupoch využívaných v praxi sociálnej práce, má prehľad o kvalifikačných a osobnostných predpokladoch na výkon sociálnej práce a ovláda základné princípy vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a sociálnym klientom.  
Stručná osnova predmetu: 
Význam teórií v sociálnej práci. Paradigmy sociálnej práce, pojem, paradigmy podľa Payneho (1991 a 2005) Paradigma terapeutická, reformná, poradenská. Modely teórií sociálnej práce. Sociálne fungovanie. Medicínsky model sociálnej práce po roku 1900. Humanistické teórie - prístup orientovaný na človeka, PCA.  Transakčná analýza Erika Bernyho. Existencionalistické prístupy. Logoterapia. Franklove dimenzie osudu. Prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Teória rolí e etiketizačná teória. Komunikačná teória. Kognitívno-behaviorálne teórie. Predstavitelia, základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe. Prístup orientovaný na úlohy. Predstavitelia, úlohy sociálneho pracovníka v POU, techniky. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy. Teória vzťahovej väzby. Predstaviteľ, typológia vzťahovej väzby. Prekážky utvárania vzťahovej väzby. Jej využitie v praxi sociálneho pracovníka. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový prístup). General system theory. Princípy systémového prístupu, aplikovanie systémovej teórie na rodinnú terapiu a sociálnu prácu s rodinou. Systemický prístup. Techniky systemického prístupu. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky. Naratívna terapia 
Povinná literatúra:
GÖPPNER, H.J., HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001. 
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.  
Odporúčaná literatúra: 
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke : PalgravMaccmillan, 2009. 224 s. ISBN 978-0-230-23312-6. 
MATOUŠEK, O. a kol. 2012. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012.
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Edition. New York: Palgrave Macmillan. 
THOMPSON, N. 2010. Theorizing Social Work Practice. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.  
ŽILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.





















Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu:  0-3606k
Názov predmetu: Základy aplikovanej štatistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet študent získa za účasť na seminároch, vypracovanie analýzy zadaných dát a úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. 
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. 
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. Martin : Honner, 2001. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.






Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta: Detašované pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice
Kód predmetu: 0-3267
Názov predmetu: Zdravotnícke právo pre sociálnych pracovníkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom. 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Klasifikovaný zápočet: 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: 
Absolvent predmetu je oboznámený s úlohou práva v oblasti zdravotníctva a s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Stručná osnova predmetu: 
Vymedzenie základných pojmov zdravotníckeho práva
Zdravotná starostlivosť (pojem, formy)
Subjekty zdravotnej starostlivosti
Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Biomedicínsky výskum
Povinná literatúra:
BARANCOVÁ, H. a kolektív: Medicínske právo, SAV, Bratislava, 2008, ISBN: 978-80-224-1007-6
TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo II, Bratislava: Herba, 2013, ISBN: 978-80-8963-108-7
VLČEK, R.: Zdravotnícke právo, Epos, 2007, ISBN: 80-805-7705-6
MACH, J.: Medicína a právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006 
Zákon č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Odporúčaná literatúra: 
TĚŠINOVÁ, J.: Medicínske právo, Praha: C.H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-050-8
SEIFERT, B. a kol.: Všeobecné praktické lékařství, Praha: Galén, 2013, ISBN: 978-80-7262-934-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX


Vyučujúci:
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2021
Schválil: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.


