VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O

Názov vysokej školy
Sídlo vysokej školy
Identifikačné číslo vysokej školy
Názov fakulty
Sídlo fakulty

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.
Palackého 1, 811 02 Bratislava
318 219 79
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Programová rada
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10.01.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
Programová rada – 10. 01. 2022 https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
1.
a)

Základné údaje o študijnom programe
Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.

Kód: 183922, UIPŠ kód: 7761T00, Odbor: Sociálna práca
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/183922
b)

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.

Stupeň: tretí
ISCED-F kód:
7761T00
Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. , Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
Sídlo fakulty : Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky
c)

Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/
odborov.

ISCED-F kódy:
092 Sociálna starostlivosť
0920 Sociálne zabezpečenie ďalej nedefinované
0921 Starostlivosť o starších a postihnutých dospelých
0922 Starostlivosť o dieťa a služby mládeži
0923 Sociálna práca a poradenstvo
0929 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0988 Interdisciplinárne programy a kvalifikácie zahŕňajúce zdravie a sociálne zabezpečenie

d)

Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením
aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na
výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.

Profesijne orientovaný
e)

Udeľovaný akademický titul.

PhD. (v odbore sociálna práca 183922)
f)

Forma štúdia. Externá

g)

Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa
Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 4 roky
Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.

h)
i)
j)
2.
a)

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné
výstupy vzdelávania.
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Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej sociálnej práci s klientskymi skupinami a
teoretických konceptoch sociálnej politiky na úrovni hodnotenia. Pozná charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych
skupín sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku výskumu v sociálnej práci. Disponuje vedomosťami z oblasti supervízie,
manažmentu, vodcovstva a projektovania v sociálnej práci. Vie odporučiť aktuálny prístup k riešeniu problémov v praxi a výskume
sociálnej práce a zaujať stanovisko k činnostiam a procesom uskutočňovaným v sociálnej práci.
Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na
špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu
metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Dokáže formulovať odporúčania,
postupy riešenia sociálnych problémov a navrhovať a uskutočňovať projekty na ich vyriešenie. Vie identifikovať význam teoretických
konceptov sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce. Je schopný plánovať a realizovať výskum v sociálnej práci a využívať
supervíziu ako nástroj svojho profesionálneho rozvoja.
Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu, sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu
prácu s jednotlivcom, sociálnu prácu s rodinou, sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je pripravený zastupovať a
presadzovať záujmy zraniteľných skupín. Disponuje odbornými komunikačnými a manažérskymi zručnosťami na výkon manažérskych
funkcií. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže viesť pracovné tímy, koordinovať a riadiť činnosti v oblasti sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, štátnej sociálnej podpory, pomoci v
hmotnej núdzi a služieb zamestnanosti a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Kriticky reflektuje skúsenosti z
odbornej praxe. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred
odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
b)

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu
z pohľadu uplatnenia absolventov.

Sociálny pracovník
Zákon č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a
rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5 (1) a)
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
c)

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Neaplikuje sa

3.
a)

Uplatniteľnosť
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu sociálna práca v III. stupni PhD. štúdia sa uplatnia na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce
ako sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, mediátori a manažéri v sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov
štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR, Migračný úrad SR a iné), samosprávy a v rezortných vzdelávacích zariadeniach. Absolvent
tohto PhD. štúdia nájde uplatnenie ako sociálny pracovník v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb,
zariadeniach migračného úradu, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ústavoch na výkon trestu a odňatia
slobody, reedukačných centrách, a v zdravotníckych zariadeniach.
Uplatní sa ako manažér v sociálnych organizáciách, vo verejnej správe, v sociálnej ekonomike, v riadiacich a kontrolných inštitúciách, ale
aj v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.
Môže sa aktívne podieľať na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy, ako analytik a výskumník v inštitúciách zaoberajúcich sa
sociálnymi problémami na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Osobitné uplatnenie nájde v organizáciách tretieho sektora,
a v komunitnej starostlivosti.
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761T00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
b)

Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

c)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

4.

Štruktúra a obsah študijného programu
Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

a)

Doktorandské štúdium VŠ vzdelávania v odbore sociálna práca je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, má intenzívny a
aplikačný charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Zabezpečuje sa v
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súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW),
smernicami Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Cieľom vzdelávania III. stupňa odboru sociálna práca je, aby absolventi nadobudli také odborné vedomosti, praktické zručnosti
a kompetencie, aby boli spôsobilí k zlepšovaniu sociálneho fungovania klientov, aby dokázali realizovať komunitné plánovanie, aktívne
ovplyvňovať sociálnu politiku a aby boli spôsobilí manažérskych činností. Absolvent ovláda aj vedecké metódy výskumu v sociálnej práci
natoľko, aby bol schopný realizovať prax založenú na vedeckých poznatkoch a kriticky ju reflektovať. Absolventi počas štúdia
nadobudnú:
Odborné vedomosti
hlbšie vedomosti z teórie a metód sociálnej práce, ako aj ich porozumenie potrebné na systémovú, komplexnú a holistickú
sociálnu prácu so sociálnymi klientmi, najmä posilňovanie, zmocňovanie a zlepšovanie kvality ich života;
porozumenie systémovým nástrojom aplikovanej sociálnej politiky v jej špecifických odboroch, potrebných k podpore
sociálnej kohézie, sociálneho rozvoja a realizácii sociálnych zmien v spoločnosti;
poznatky z oblasti metodológie sociálneho výskumu a porozumenie jeho špecifikám v sociálnej práci;
Praktické zručnosti
aplikovať metódy, techniky a metodiku sociálnej práce v priamej práci so všetkými cieľovými skupinami sociálnych klientov,
s dôrazom na skupinu, komunitu, seniorov, chorých, osoby so sociálno-ekonomickými problémami a osoby vo výkone trestu
odňatia slobody alebo väzby a po ich prepustení;
schopnosť navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov
v makro, mezo i mikroprostredí;
schopnosť interdisciplinárnej a multidisciplinárnej spolupráce, manažovania tímu, ľudských zdrojov, zariadení sociálnych
služieb a sociálnych organizácií;
realizovať a koordinovať výskum v sociálnej oblasti, aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať
a využívať ich v aplikáciu pre rozvoj odboru sociálna práca, spolu so schopnosťou kritického úsudku;
Kompetencie
sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre vedenie a facilitovanie skupiny a tímov, špecializované sociálne poradenstvo,
manažovanie sociálnych inštitúcií;
spôsobilosti formulovať informácie o postupe a výsledkov riešenia úloh v sociálnej práci a sociálnej politike, komunikovať
o odborných názoroch s odborníkmi a prezentovať sociálnu prácu širokej verejnosti;
schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume a projektovej činnosti.
b)

Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Študenti si môžu svoj študijný plán PhD. štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných
podmienok štúdia.
c)

V študijnom pláne spravidla uvedie:
jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové
predmety,
v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),
pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli
naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),
prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,
pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie,
záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie,
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,
metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami
predmetov),
osnovu/ sylaby predmetu,
pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),
kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,
osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,
učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),
miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).
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Sociálna práca, PhD. Externá forma

Sociálna práca, 1. ročník, ZS, PhD.
PREDMET

KREDITY

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

Úvod do doktorandského štúdia

5

P

10

Vedecké poznanie, teória vedy a teória sociálnej
práce

5

P

10

VYUČUJÚCI

RȎZNE

prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.,
doc. PhDr. František Radi, PhD.

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
Metódy facilitácie malých skupín v sociálnej práci

5

PV

8

Sociálno-ekonomické problémy rodín v súčasnej
spoločnosti

5

PV

8

Súčasné trendy rozvojovej spolupráce
5

PV

8

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.,
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

15

28

*Povinne voliteľné predmety: Študent si vyberie jeden z uvedených troch predmetov

Sociálna práca, 1. ročník, LS, PhD.
PREDMET
Metodológia kvalitatívneho výskumu v sociálnej
práci

KREDITY
5

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA
P

10

VYUČUJÚCI

RȎZNE

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. /
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

Vybrané metódy sociálnej práce

5

P

10

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.

Sociálna práca s migrantmi a migračná politika

5

PV

8

Výchova a vzdelávanie mládeže z málo
podnetného prostredia

5

PV

8

Marginalizované sociálne skupiny ako predmet
sociálnej práce

5

PV

8

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

15

prof. MUDr .Jozef Šuvada ,PhD,
MPH,MBA
prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.,
Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol
Tománek, PhD.
doc. PhDr. František Radi, PhD
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

28

*Povinne voliteľné predmety: Študent si vyberie jeden z uvedených troch predmetov
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Sociálna práca, 2. ročník, ZS, PhD.
PREDMET

KREDITY

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

VYUČUJÚCI

RȎZNE

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.

Metodológia sociálnej práce (kvantitatívne
metódy)

5

P

10

Výskumné metódy a spracovanie dát

5

P

10

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.,
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby so
zdravotným postihnutím

5

PV

8

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.,
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

Sociálna práca a kvalita života seniorov

5

PV

8

doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

Animácia u vybraných skupín sociálnych klientov

5

PV

8

doc. PhDr. Zuzana Vitálová, PhD.

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)
15
28
*Povinne voliteľné predmety: Študent si vyberie jeden z uvedených troch predmetov

Sociálna práca, 2. ročník, LS, PhD.
PREDMET

KREDITY

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

VYUČUJÚCI

RȎZNE

doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD
Manažment sociálnych organizácií

5

P

10

Európska sociálna politika, ľudské práva
a sociálna práca
Charitatívna a misijná práca, humanitárna
pomoc ako súčasť sociálnej práce

5

P

10

5

PV

8

Aplikovaná etika v sociálnej práci

5

PV

8

Manažment dobrovoľníckeho programu

5

PV

8

15

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD./

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.

28

*Povinne voliteľné predmety: Študent si vyberie jeden z uvedených troch predmetov

d)

Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí
študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť 120 kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku.
Ďalšie potrebné kredity na absolvovanie jednotlivých semestrov získavajú študenti za pedagogickú, študijnú, vedeckú a publikačnú
činnosť. V treťom ročníku, resp. u externého štúdia v treťom a štvrtom ročníku získavajú študenti potrebné kredity už nie za
absolvované predmety, ale za pedagogickú, študijnú, vedeckú a publikačnú činnosť.
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e)

Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta
v študijnom programe v štruktúre:
počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,
počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o
učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,
počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,
počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,
počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných
predmetov v inžinierskych študijných programoch,
počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v
umeleckých študijných programoch.
-

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 40
počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 20
f)
g)

Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči
tomuto hodnoteniu v súlade s hodnotením kvality a jej štandardov.
Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.
Postup študenta v študijnom programe, podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa riadia
Študijným poriadkom a Nariadením rektora, ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia. Viac na webe vysokej školy:
www.vssvalzbety.sk
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu

h)

Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).
DOPLNIT DO ANGL SPISU
Študijný program sa doteraz neotváral, preto nemáme témy obhájených dizertačných prác. Témy, navrhované školiteľmi sú
uvedené v bode 7 e) tohto opisu

i)

Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:
pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,
možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,
pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,
postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,
postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy:

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác
rieši smernica 7/2011
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Katedra%20SPexterna/Zaverecne%20prace/2011.7smernicazaverecnepraceaktualizovanznenie.pdf

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:
Študenti majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných mobilít. Príležitosť majú najmä na zahraničných pracoviskách a projektoch
VŠZaSP sv. Alžbety. Medzinárodná mobilita reflektuje prácu a počet zahraničných humanitárnych vedeckých a 8 pedagogických
pracovísk s osobitne akreditovanými študijnými programami (ČR, Srbsko, Keňa, Kambodža) so 17 študijnými programami v zahraničí.
Učitelia a študenti VŠ sú zamestnaní priamo na akreditovaných programoch na pobočkách ako učitelia, resp. vedeckí či humanitárni
pracovníci v súlade s Pracovným poriadkom VŠZaSP, kde je aplikovaný s platnou legislatívou krajiny pôsobenia, t. j. ČR, SR, Srbsko,
Keňa, Kambodža, Rakúsko, Malajzia, Sudán, Uganda, Rwanda, Burundi, Lesotho, Sierra Leone, Haiti, Nikaragua, Honduras, Vietnam,
Myanmar, Kazachstan, Kirgizstan, Afganistan, Irak, Sýria, Libanon, Jemen, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Ruska federácia,
Poľsko a Maďarská republika. Preto štruktúra požiadaviek na na učiteľov a študentov vyžaduje znalosti aspoň jedného, vo viacerých
prípadoch dvoch cudzích jazykov, čo preveruje výberová komisia.
Študenti majú možnosť zúčastniť sa na zahraničných mobilitách na týchto projektoch VŠ ZaSP sv. Alžbety: Projekty VŠZaSP„102
schodov“ https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
Projekty tropic teamu VŠZaSP sv. Alžbety: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/Informacieoprojektochtropcteamu.pdf
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Zoznam študentov, zúčastnených na projektoch za posledných 5 rokov https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/onas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
Informácie o možnostiach mobilít na projektoch VŠZaSP sv. Alžbety je možné získať na:
Referát pre humanitárne projekty
Igor Kmiť e-mail: igor.kmit@vssvalzbety.sk, tel.: +421 911258247

Prihláška na zahraničnú mobilitu sa posiela na referát pre zahraničné vzťahy:
Referát pre zahraničné vzťahy / Foreign affairs
Mgr. Alexandra Stanová
e-mail: stanova@vssvalzbety.sk
tel.: +421 2 57780612, fax: +421 2 57780612,
+421 (0) 911 323244
Okrem internacionalizácie výučby a výskumu má VŠZaSP rozsiahlu medzinárodnú mobilitu (cca 25-30 učiteľov VVČ a HP ročne, plus
doktorandi a externí HP atď.), ktorá je v 140 pôsobnosti prorektora pre medzinárodné vzťahy, ktorý spravuje zmluvy o zahraničnej
spolupráci a členstva v Európskej asociácii univerzít EUA v Bruseli (viď prílohy) v súlade s dlhodobým zámerom VŠZaSP, ktorý okrem
pedagogiky v zdravotníckych a sociálnych odboroch a programoch zahrňuje vedecko-výskumnú a humanitárnu činnosť ako súčasť
výučby odborov v sociálnej práci, ošetrovateľstve, verejnom zdravotníctve, v programe tropického verejného zdravotníctva,
administrácie a managementu verejného zdravotníctva a v ostatných zdravotníckych vedách, všeobecnej a tropickej sociálnej práci,
psychológii a v ďalších odboroch a programoch (viď dlhodobý zámer VŠZaSP ako súčasť štatútu a zriaďovacích listín). čo dopĺňa aj
medzinárodná mobilita, t.j. výmena pedagógov z VŠ v USA , Keni a Thajska- University of Scranton, Chulalongkorn University BKK a
Nairobi CUEA University v rámci tropických programov a programov global health.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov sú obsahom vnútorných predpisov a smerníc vysokej školy. Ide
najmä o tieto predpisy:
Pracovný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi VŠZaSP :
https://www.vssvalzbety.sk/o- nas/vnutorne-predpisy-smernic
Opatrenie rektora Antiplagiátorský manuál VŠZaSP :
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
Opatrenie rektora Etický kódex VŠZaSP:
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
Štatistika sťažností a podaní a ich kópie za posledných päť rokov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola

Postupy aplikované pri študentoch so špeciálnymi potrebami:
smernica o študentoch so špecifickými potrebami:
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi-potrebami

koordinátor študentov so špecifickými potrebami:
univerzitný profesor doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. natasabujdova@gmail.com

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:
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pravidlá o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti:
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/Internsmernicazkon.3072014.pdf
Priebeh odvolacieho konania VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-4-k-1-Odvolavcie-konanie.pdf

5.

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

Abecedný zoznam
Európska sociálna politika, ľudské práva a sociálna práca

Metódy facilitácie malých skupín v sociálnej práci /PV/

Manažment sociálnych organizácií

Sociálna práca s migrantmi a migračná politika /PV/

Metodológia sociálnej práce (kvantitatívne metódy)

Sociálna práca a kvalita života seniorov /PV/

Metodológia kvalitatívneho výskumu v sociálnej práci

Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím
/PV/

Úvod do doktorandského štúdia

Sociálno-ekonomické problémy rodín v súčasnej spoločnosti /PV/

Vedecké poznanie, teória vedy a teória sociálnej práce

Súčasné trendy rozvojovej spolupráce /PV/

Vybrané metódy sociálnej práce

Výchova a vzdelávanie mládeže z málo podnetného prostredia /PV/

Výskumné metódy a spracovanie dát
Animácia u vybraných skupín sociálnych klientov /PV/
Aplikovaná etika v sociálnej práci /PV/
Charitatívna a misijná práca, humanitárna pomoc ako súčasť sociálnej
práce /PV/
Manažment dobrovoľníckeho programu /PV/
Marginalizované sociálne skupiny ako predmet sociálnej práce /PV/

Linky:-

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci Názov predmetu: Úvod do doktorandského štúdia
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 8 hodín/semester, prezenčná forma, prednášky
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Doktorand sa oboznámi so základmi vedeckej práce, s podstatou, cieľmi a s obsahom doktorandského štúdia
Východiskom budú právne predpisy o doktorandskom štúdiu, osobitne výklad zákona o vysokých školách,
vykonávacie predpisy na jeho vykonanie z hľadiska doktorandského štúdia, ako i smernice VŠ ZaSP sv. Alžbety
Význam doktorandského štúdia v systéme vzdelávania v odbore sociálna práca
Predpoklady a požiadavky pre výkon sociálnej práce
Udeľovanie akreditácie na špecializačné vzdelávacie programy a vzdelávacie programy v odbore sociálna práca
Stručná osnova predmetu:
Pojem a podstata doktorandského štúdia
Získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie v odbore sociálna práca
Právne vzťahy doktoranda a vysokej školy
Práva a povinnosti účastníkov doktorandského vzdelávania
Financovanie doktorandského štúdia
Komparácia doktorandského štúdia na Slovensku a v zahraničí
Etapy doktorandského štúdia, inštitúcie (Odborová komisia, študijné plány, študijný program, kreditové
systémy, hodnotenie študijných výsledkov, dizertačné skúšky, obhajoba dizertačnej práce atď.). Vzťah
doktoranda a školiteľa. Administratívne skutočnosti. Kontrola, dozor a dohľad v doktorandskom štúdiu
Odporúčaná literatúra:
Radková, L., Ludvigh Cintulová, L. 2018. Základy výskumu pre študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva.
Bratislava: Protect work a Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety, 2018, s. 135. ISBN 978-80-971835-1-6:
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Vykonávacie predpisy k zákonu o vysokých školách
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica VŠZSP sv. Alžbety č. 10/2011 o doktorandskom štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
HETTEŠ, M. 2014. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci. VŠZSP sv. Alžbety,
Bratislava
TKÁČ, V. Vyhľadávanie prameňov sociálnej práce a sociálneho práva, prednáška.
TKÁČ, V. – TKÁČ, M. 2014. Dokumenty k štúdiu sociálnej práce. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, v tlači
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD., / doc. PhDr. František Radi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil : prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Vedecké poznanie, teória vedy a teória
vysokej školy
sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška 10 / 0 (semester)
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Analýza vybraného vedeckého článku obsahovo zameraného na evidence based practice (research) v sociálnej
práci a jeho prezentovanie.
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná aktuálne vedecké koncepty disciplíny sociálna práca z hľadiska jej teórie a metód. Porozumie
kriticky reflexívnej praxi a vie ju aplikovať na vlastnú profesijnú činnosť. Dokáže hodnotiť aplikovateľnosť
najnovších konceptov do slovenskej sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Vedecké poznanie. Teória vedy.
Medzinárodné definovanie sociálnej práce – nové trendy a koncepty (IFSW / IASSW 2014)
Sociálna práca : veda alebo umenia? Kritická reflexia.
Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách – eticky senzitívna sociálna práca
Kriticky reflexívna prax sociálnej práce (Koncept N. Thompsona)
Perspektívy a retrospektívy výskumu v sociálnej práci (vo svete a na Slovensku). Evidence based Practice.
Nové trendy v teórii sociálnej práce: Systémové prístupy. Vizualizácia systémov.
Antiopresívne prístupy a ich užívanie v sociálnej práci.
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. 2014. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej
práce, 2014. ISBN 978-80-971445-2-4.
ORME, J. – SHEMMINGS, D. 2010. Developing research based social work practice.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. 214 s. ISBN 978-0-230-20045-6.
PARKER, J. – BRADLEY, G. 2011. Social work practice. Assessment, Planning, Intervention
and review. 3rd Ed. Exeter : Learning Matters Ltd, 2011. ISBN 978-1-84445-831-8.
THOMPSON, N. 2012. Anti-Discriminatory Practice. 4th Ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. 222 s. ISBN
978-0-230-25013-0.
THOMPSON, N. 2010. Theorizing Social Work Practice. Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2010. 274 p. ISBN 978-0-230-55306-4.
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Ed. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, 2005. 366 s. ISBN 9781-4039-1836-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
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Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Metódy facilitácie malých skupín v
vysokej školy
sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška: 8 hodín/semester, prezenčná forma,
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Orientácia doktorandov v metódach facilitácie malých skupín, ktoré využijú pri
priamej práci s klientmi v teréne a vytváraní sociálnych skupín. Získajú zručnosti, ako tieto skupiny facilitovať,
motivovať a hodnotiť, osvoja si základné techniky a facilitačné štýly, poznajú kompetencie facilitátora
a dokážu riešiť konflikty v malých skupinách.
Stručná osnova predmetu:
Facilitácia v užšom a širšom kontexte
Facilitácia a moderovanie v rámci malých skupín
Metódy a techniky vedenia malých skupín
Prejavy Janisovho javu “Groupthink”
Facilitačné štýly
Podmienky pre efektívny dialóg v malých skupinách
Riešenie konfliktov v skupinách v kontexte facilitácie
Kompetencie facilitátora
Odporúčaná literatúra:
ONDRUŠEK a kol. 2009. Facilitácia malých skupín. Bratislava: PDCS,
GROS, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003, PLAMÍNEK, J.:
Řešení problémů a rozhodování, Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. Grada Publishing,
Praha 2008 (dobrá prehľadová ukážka techník skupinového rozhodovania v manažérskom kontexte)
POTUČEK, M: Manuál prognostických metod. Praha, Sociologické nakladatelství Slon, 2006, (veľmi
kompetentný prehľad metód použiteľných aj pri výskumnej práci s veľkými skupinami)
SKOŘEPA,M.: Tváří v tvář nejistotě: Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Daniel Kahneman varuje před
chybami v každodenním rozhodování. Ekonom, 2003, 18, 44-47
SKOŘEPA,M.: Vliv menu na lidské rozhodování, Československá psychologie, XLVIII (2), 2004, 136-146.
WARD, M.: 50 základních manažerských technik. Management Press, Praha, 1998
BEDNAŘÍK, A: Facilitace. Jak vést skupinová jednání?, Aisis Kladno, 2007 (publikácia väčšinovo zostavená z
mierne upravených handoutov, ktoré napísali autori z PDCS a ARK, s.r.o. v rokoch 1994-8)
KÖNIGOVÁ, M.: Tvořivost. Techniky a cvičení. Grada Publishing, Praha 2007
DACEY, S. JOHN; LENNON, H. KATHLEEN: Kreativita. Praha: Garda Publishing, 2000.
ČERNÁ, P.: Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí. Nadace VIA, Praha, 2003
MIKOVÁ K., ONDRUŠEK D.: Prevencia verejných konfliktov v komunite. In: Staroňová K., Sičáková-Beblavá E.
ed.: Verejná politika a miestna samospráva: Štyri princípy spravovania, Ústav verejnej politiky Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 2006
MIKOVÁ K., Z. PAULINIOVÁ, L. BRIESTENSKÝ, G. BIANCHI: Občianska participácia. CD manuál pre pracovníkov
samospráv o účasti verejnosti na veciach verejných, EKS a PDCS, 2003
MIKOVÁ K., Z. PAULINIOVÁ: Občianska participácia pre všetkých ľudí, ktorí chcú spolurozhodovať o mieste
kde žijú. PDCS, 2001 (veľmi dobre spracovaných 7 prípadových štúdií, ukazujúcich ako možno uvažovať o
účasti verejnosti na rozhodovaní a tiež opísané právne možnosti účasti občanov na rozhodovaní)
MIKOVÁ K, BIANCHI G.: Občania a verejné rozhodovanie. In: Ondrušek a kol.: Čítanka pre pokročilé neziskové
organizácie, PDCS, Bratislava, 2000
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. doc.Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Sociálno-ekonomické problémy rodín
vysokej školy
v súčasnej spoločnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška: 8 hodín/semester, prezenčná forma,
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Orientácia doktorandov v otázkach sociálnych, ekonomických a právnych problémov
rodiny v súčasnom svete. Úlohy a poslanie sociálnej práce a sociálnych pracovníkov v pomoci a podpore
rodinného života. Poskytnutie informácií, základných poznatkov o rodinných politikách, o metódach a sociálnej
praxi v práci s rodinou.
Stručná osnova predmetu: Základné pojmy. Poslanie a postavenie rodiny v spoločnosti. Relativizmus,
hodnotový systém v sociálnej práci s rodinou. Rodina a sociálna práca. Sociálne práva a hospodárske práva
a rodina. Rodinné právo. Analýzy ekonomických a sociálnych problémov a ich dopadov na rodiny.
Hospodárska kríza, medzinárodné aspekty politiky Európskej únie v ochrane rodiny.
Riešenie sociálnych problémov rodiny, sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie rodiny.
Odporúčaná literatúra:
DARENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava: ARCHA, 1991TKÁČ, V. Sociálny program Európskej únie.
In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 6 – 7/2007, s. 268 – 280
TKÁČ, V. Európsky sociálny model – vízia a realita. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 10/2007,
s. 193 – 203
HETTEŠ, M. 2014. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci. Bratislava: 2014. VŠZSP sv. Alžbety
MATOUŠEK, O. a kol. (eds) Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha:
Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-818-0
MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. A KOL. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv.
Alžbety, 442 s. ISBN 978-80-8132 -009-5
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. MUDr. Eva Grey, PhD., / prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové zámky
Kód predmetu: interný kód v rámci vysokej
Názov predmetu: Súčasné trendy rozvojovej spolupráce
školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
celkový počet hodín: 5 hodín prednášok / 5 hodín cvičení
metóda vzdelávacej činnosti: kombinovaná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: aktívna účasť na seminári, preukázané preštudovanie povinnej
literatúry v rámci kolokvia
Výsledky vzdelávania: po úspešnom ukončení predmetu by mal byť študent schopný:
 vysvetliť základné princípy a parametre medzinárodnej rozvojovej spolupráce
 vymenovať spôsoby merania rozvoja
 špecifikovať prístupy k medzinárodného rozvoju a ich historický vývoj
 diskutovať a argumentovať o efektívnosti a udržateľnosti medzinárodnej rozvojovej spolupráce
Stručná osnova predmetu:
1. Globálny rozvoj
2. Historický vývoj medzinárodnej rozvojovej spolupráce
3. Trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci
4. Princípy rozvojovej spolupráce podľa štandardov OECD
5. Koherencia politík pre rozvoj
6. Efektívnosť rozvojových intervencií
7. Parametre kvalitného udržateľného programu a projektu
Odporúčaná literatúra:
1. Benca J., Šuvada, J., Grey, E., Bučko, L., Nová, M.: Globálna rozvojová pomoc. Bratislava: Dvojfarebný svet
a J.N. Neumann Publ. House Příbram. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972478-1-2
2. Jančovič, J. et al: Texty k efektívnej rozvojovej spolupráce, Trnavská univerzita, 2012.
3. McCann, G. and McCloskey, S.: Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií. Pontis
2011.
4. Willis, K.: Theories and practices of Development. Routledge 2011.
5. Easterly, W.: Břemeno bílého muže, Academia 2010.
6. Moyo, D.: Dead Aid, why aid is not working and how there is a better way for Africa, Arcade publishing,
2007.
7. Sachs, J.: The end of poverty, how we can make it happen in our lifetime, Penguin, 2005.
8. Collier, P.: Miliarda nejchudších, Proč se nekterým zemím nedaří a co s tím, Vyšehrad, 2009.
9. Mesík, J.: Obor a trpaslík, Slováci, Česi a perspektívy Afriky, Nadácia Pontis, 2012.
10. Friedman, T.L.: Svět je plochý. Academia 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: kapacita predmetu je obmedzená na 20 študentov
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., prof. PhDr. Ing. Ladislav
Bučko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu
vysokej školy
v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 10 hodín/semester, forma výučby – prednáška, metóda výučby – prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Študent získa zručnosti k vytvoreniu vlastného výskumného projektu na báze
kvalitatívnej metodológie a k realizácii vlastného výskumu kvalitatívneho typu, prípadne zmiešaného výskumu
s prvkami kvalitatívneho typu. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný používať vlastnú
metodologickú stratégiu, interpretovať výsledky výskumu s pomocou otvoreného kódovania a následne
navrhovať opatrenia v súvislosti so zozbieranými dátami. Absolvent predmet bude schopný získané dáta
analyzovať, interpretovať, hodnotiť a vyvodzovať závery.
Stručná osnova predmetu:
 Základy metodológie vedy, vymedzenie metodológie, typy výskumu, vývoj kvalitatívneho výskumu.
 Metodologické školy a teórie, hermeneutika, fenomenológie, Chicagská škola, Frankfurtská škola,
konštruktivismus.
 Základné prístupy kvalitatívneho výskumu: prípadové štúdie, etnografický výskum, zakotvená teória,
biografický výskum, skúmanie dokumentov, historický výskum, akčný výskum, kritický výskum.
 Návrh plánu výskumu: kvalita výskumu, triangulácie, spôsoby výberu, etické otázky výskumu, projekt
kvalitatívnej štúdie.
 Metódy zberu dát: dotazovanie, interview, pozorovanie, dokumenty.
 Príprava, kódovanie a analýza zobrazovaných dát: techniky transkripcie, zobrazovacie prostriedky,
rámcová analýza.
 Metódy vyhodnocovania a interpretácie: analýza dát prípadovej štúdie, analýza dát v etnografické
štúdie, zakotvená teória.
 Zmiešané stratégie, evaluačný výskum.
 Výskumná správa, hodnotenie kvality výskumu.
 Informačné technológie a informácie v kvalitatívnom výskume.
Odporúčaná literatúra:
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
HEATH, A. W. Jak psát projekt kvalitativního výzkumu. In Biograf č. 10-11/1997.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v
psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6.
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. 1. vyd. Bratislava: Pegas, 2005.
STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999.
BRYMAN, A.; BURGESS, R. G. Analyzing qualitative data. 1st. ed. London: Routledge, 1994.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. Handbook of Qualitative research. 2nd ed. London: Sage Publications, 2000.
HITZLER, R. Rekonstrukce smyslu. In Biograf č. 30, 2003.
KRIPPENDORFF, K. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. London: Sage Publications,
2004.
KRONICK, J. C. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. In SČ č. 1/1997.
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KUBÁTOVÁ, H. Metodologie sociologie. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1549-6.
KVALE, S. Interviews. 1st ed. London: Sage Publications, 1996.
MILES, M. B.; HUBERMAN, A. M. Qualitative Data Analysis. 2nd ed. London: Sage Publications, 1994.
MORSE, J. M.; FIELD, P. A. Qualitative Research Methods for Health Professionals. 2nd ed. London: Sage
Publications, 1995.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. / prof. doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Vybrané metódy sociálnej práce
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 10 hodín/semester, prezenčná forma, prednášky z vybraných kapitol metód sociálnej práce
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Doktorand získa absolvovaním predmetu základné teoretické východiská pre oblasť využitia metód v oblasti
sociálnej práce. Získa základné vedomosti o pojmovom vymedzení a procese kreovania vybraných metód
sociálnej práce. Doktorand porozumie aplikácii jednotlivých metód pre konkrétne cieľové skupiny. Dôležitou
súčasťou získaných teoretických vedomostí je poznanie špecifík pri poskytovaní vybraných metód sociálnej
práce pre jednotlivé cieľové skupiny. Doktorand získa základné vedomosti o sociálnych klientoch
a nevyhnutných spôsobilostiach sociálneho pracovníka pre kompetencie vo výkone sociálnej práce v praxi.
Stručná osnova predmetu:
 Historické pozadie vývoja metód sociálnej práce
 Teória a klasifikácia metód sociálnej práce
 Vybrané metódy sociálnej práce a ich základná charakteristika
 Poradenstvo a jeho základné vymedzenie
 Sociálne poradenstvo, jeho charakteristika a pojmové vymedzenie Členenie sociálneho
poradenstva. Inštitucionálny rámec pre poskytovanie sociálneho poradenstva
 Supervízia v sociálnej práci, základné charakteristiky, ciele, formy, typy supervízie, legislatívne
vymedzenie
 Mediácia v praxi sociálneho pracovníka, rodinná mediácia, podmienky výkonu mediátora,
kompetencie v mediačnej práci.
 Krízová intervencia a jej vymedzenie, Typy kríz, kompetencie sociálneho pracovníka v krízovej
intervencii. Špecifiká sociálnych problémov vyžadujúcich krízovú intervenciu.
 Sociálny klient, klasifikácia klientov sociálnej práce
 Najnovšie teoretické a praktické rámce, ktoré vytvárajú predpoklad pre uplatnenie metód sociálnej
práce.
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. a kol. 2017. Sociálne poradenstvo. Vybrané kapitoly z teórie a praxe. VŠZaSP. s. 346. ISBN
9788097144593
TRAGALOVÁ, D. 2020. Rodinná mediácia. Wolters Kluwer SR.s. 344. ISBN. 36304791
SCHAVEL, M. OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
MÁTEL, A, HARDY, M., , BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II.vyd.
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. s. 344. EAN: 9788097144579
VASKA, L. 2014. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. vyd: IRIS. s. 176.
ISBN: 978-80-89726-23-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD , doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
T_Z_OSP_1/2020

Strana 17 z 47

VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód v rámci vysokej
Názov predmetu: Sociálna práca s migrantmi a migračná
školy
politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania a prezentácie
seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
 8 hodín prednášok prezenčne
 24 hodín samoštúdium
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: tretí
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovať seminárnu prácu
(20 % z celkového hodnotenia) Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61
% alebo menej.
Výsledky vzdelávania:
Štúdium podáva prehľad o súčasnom výskume kultúrnych rozdielov v systéme hodnôt, presvedčení noriem
a náboženských odlišnostiach jednotlivých kultúr. Prostredníctvom štúdia sa študenti zoznámia s problematikou
utečenectva a migrácie. Študenti si osvoja odbornú terminológiu potrebnú pre základnú orientáciu v migračnej
politike Slovenskej republiky a právnych predpisov. Získajú prehľad o systéme migračnej politiky EÚ.
Stručná osnova predmetu:
 Prieniky teórie a praxe v medzikultúrnom prostredí.
 Medzikultúrna komunikácia.
 Sociálny pracovník v interakcii s utečencom.
 Sociálna práca a metódy sociálnej práce s utečencami.
 Azylová procedúra v Slovenskej republike.
 Maloletí bez sprievodu.
 Integrácia azylantov do spoločnosti.
 Mimovládne organizácie na pomoc utečencom a azylantom.
 Migračná politika na území Slovenska a Európskej únie.
Odporúčaná literatúra:
KOPINEC, Pavol. 2006. Praktický manuál sociálneho pracovníka v azylových zariadeniach na Slovensku.
Bratislava: OZ Sociálna práca, 2006. 71 s. ISBN 80-89185-24-X.
MASLEN, J. – BRNULA. P. 2004. Sociálna práca s utečencami. 1. vyd. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2004. 107 s.
ISBN 80-891885-06-1.
MATOUŠEK, O. et al. 2005. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál,
2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X.
DIVINSKÝ, Boris. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: stav, trendy, spoločenské súvislosti.
Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2005. 216 s. ISBN 80-89149-04-9.
KOVÁČIK, J. 2006. Utečenci. Svet. Európa. Slovensko. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 94 s.
ISBN 80-7164-417-X.
ANTOLOVÁ, V. 2011. Sociálnoprávna ochrana maloletých bez sprievodu. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo
KU. 134 s. ISBN 978-80-8084-672-5
BRATSKÁ, M. 2001. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca. 2001. 325 s.
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ISBN 80-70942-92-4
BRNULA, P. 2008. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov: Pavol Šidelský – Akcent print. 2008. 88
s. ISBN 978-80-89295-10-4
DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava:
Friedrich Ebert Stiftung. 2005. 216 s. ISBN 80-89149- 04-9
EUROPEAN COMMISSION. 2012. Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied
Minors. Brussel. 2012. 12 s.
FAJNOROVÁ, K. – MITTELMANNOVÁ, M. 2015. Trvalé riešenia pre odlúčené deti v Európe. Národná správa:
Slovensko máj 2015. Liga za ľudské práva. 2015. 27 s.
FAJNOROVÁ, K. – ŠTEVULOVÁ, Z. – MALANGONE, A. 2014. Miznúce deti. Bratislava: Liga za ľudské práva. 2014.
84 s. ISBN 978-80-971102-7-8
FAJNOROVÁ, K. – ŠTEVULOVÁ, Z. 2009. Právne postavenie a možnosti integrácie maloletých cudzincov bez
sprievodu v Slovenskej republike. Analýza právneho stavu a praxe. Bratislava: Liga za ľudské práva. 2009. 106 s.
FAJNOROVÁ, K. 2015. Právne aspekty práce s odlúčenými deťmi. Liga za ľudské práva. 2015. 43 s. 49
GULIČOVÁ, M. 2009. Maloletí bez sprievodu v SR – Politiky riadiace ich príjem, návrty a integračné opatrenia.
Bratislava: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2009. 64 s.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. 2010. Migration and child labour: Exploring child migrant
vulnerabilities and those of children left-behind. Geneva: ILO. 2010. 18 s. ISBN 978-92-2-124198-0
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. 2017. Key migration terms. https://www.iom.int/keymigration-terms#Migrant
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. 2017. Key migration terms.
https://www.iom.int/keymigration-terms#Migration>
LIGA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA. 2017. Debating New Phenomena of Refigee Migration in the Central Europe.
https://www.hrl.sk/sk/co-robime/temy/utecenci-a-azyl
MASLEN, J. – BRNULA, P. 2004. Sociálna práca s utečencami. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca.
2004. 107 s. ISBN 80-89185-06-1
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU. 2017. www.iom.sk
MITTELMANOVÁ, M. – FAJNOROVÁ, K. – MARINOVÁ, K. – CHUDŽÍKOVÁ, A. 2011. Opatrovníctvo a poručníctvo
maloletých bez sprievodu v podmienkach SR. Bratislava: Liga za ľudské práva. 2011. 96 s. ISBN 978-80-9710020-9
SEPARATED CHILDREN IN EUROPE PROGRAMME. 2017. Separated Children. http://www.separated-childreneurope-programme.org/p/1/68/separated-children
SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA. 2015. Utečenci. http://www.nasiutecenci.sk/
UNHCR. 2017. Slovenská republika. http://www.unhcr.org/sk/2750-slovenska-republika.html
UNICEF. 2017. https://www.unicef.org/emergencies/childrenonthemove/uprooted/
AMNESTY INTERNATIONAL. 2012: Dokumenty a dohovory 2017. http://www.amnesty.sk/dokumenty-adohovory-organizacie-spojenych-narodov/>
EUROPSKA ÚNIA , Humanitárna pomoc a civilná ochrana, 2017, <https://europa.eu/europeanunion/topics/humanitarian-aid-civil-protection_sk>
EUROSTAT STATISTICS EXPLAINED. 2016, Štatistika migrácie a migrujúceho obyvateľstva, 2017.
[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sk
INTERNATIONAL COMMETEE OF THE RED CROSS. who we are. 2017. <https://www.icrc.org/en/who-weare/mandate>
KOVÁČIK J. 2006: Utečenci svet. Európa. Slovensko., MPC, Bratislava,2006, S.8., ISBN 80-7164-417-X
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2017, humanitárna pomoc
<http://www.minv.sk/?Humanitarna_pomoc>
Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky. 2006: Štatistiky <http://www.minv.sk/?statistiky-20>
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EUROPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2015: Rozvojová
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politika EU. 2017:<https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/oficialna_rozvojova_pomocrozvojova_politika_eu>
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECI A EUROPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ. 2015 : Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska.
2017 <https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/oficialna_rozvojova_pomoc-slovenska_rozvojova_pomoc>
PLATFORMA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ. Humanitárna pomoc SR - Systém humanitárnej pomoci SR
http://mvro.sk/sk/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc-sr?showall=&start=1
PRINCOVÁ K. a kolektív 2014:Dvojí riziko v humanitární pomoci, Univerzita Palackéhov Olomouci, Olomouc
2014., s.91 ISBN 978-80-244-4270-9
KAROTEMPREL, S. a kol.2000. Nasledovanie Krista v misiách. Pápežské misijné diela, Spolok sv. Vojtecha, Trnava
2000. ISBN 80-7162-313-X. s.299
BOUBLÍK, V.: 2000. Teologie mimokřesťanských náboženství. Vydalo karmelitánske nakladateľstvo. Kostelní
Vydří 2000, ISBN 80-7192-481-4
BOSCH, D.J.2009: Dynamika kresťanskej misie, Dejiny a budúcnosť misijných modelov 1.diel, Novozmluvné
modely misie. Vydalo Středoevropské centrum misijných studií, o.s. Praha 2009, 220 s., ISBN 978-80-903986-2-7
BOSCH, D.J.2010. Dynamika kresťanskej misie, Dejiny a budúcnosť misijných modelov 2. diel, Misijné modely v
dejinách, 3. diel V ústrety relevantnej misiológii. Praha. Vydalo Středoevropské centrum misijných studií,, o.s.
Praha 2010, 376s. ISBN 978-80-903986-3-4
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E

FX

Vyučujúci:
prof. MUDr .Jozef Šuvada, PhD, MPH,MBA
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód v rámci vysokej
Názov predmetu: Výchova a vzdelávanie mládeže z málo
školy
podnetného sociálneho prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
 8 hodín prednášok prezenčne
 20 hodín samoštúdia
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: tretí
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach, absolvovanie záverečného písomného testu alebo ústnej skúšky
Výsledky vzdelávania: Po ukončení predmetu študent
- Pozná sociálnu patológiu súvisiacu s problematikou mládeže z málo sociálne podnetného prostredia
- Dokáže motivovať rodičov detí z málo sociálne podnetného prostredia k vzdelávaniu
- Oboznámi sa s metodikou výchovno-vzdelávacích aktivít pri práci s cieľovou skupinou
- Dokáže sa orientovať v odbornej literatúre na tému sociálnej patológie, sociálnej pedagogiky
orientovanej na mládež
Stručná osnova predmetu:
- Definícia pojmu sociálne málo podnetné prostredie
- Základy sociálnej pedagogiky
- Metodika výchovno-vzdelávacích aktivít pri práci s mládežou z málo podnetného sociálneho
prostredia
- Možnosti motivácie rodín z málo podnetného sociálneho prostredia na výchovno-vzdelávaciu činnosť
Odporúčaná literatúra:
TOMÁNEK, P. 2020. Relativizovanie diabla v súčasnej spoločnosti. Brno : Tribun, 2020. 237 s. ISBN 978-80-2631602-2.
Tománek, Pavol. 2020. E-health na Slovensku: súčasný stav, výzvy a perspektívy. Brno : Tribun, 2020. 120 s.
ISBN 978-80-263-1558-2.
TOMÁNEK, P. 2021. Rodina v turbulenciách alebo o desenzibilizácii rodiny. Brno : Tribun, 2021. 509 s. ISBN
978-80-263-1633-6
TOMÁNEK, P. 2017. Okultná symbolika a jej praktiky – novodobý sociálnopatologický jav. Brno : Tribun, 2017.
242 s. ISBN 978-80-263-1081-5.
TOMÁNEK, P. 2015. Rodina – výchova – spoločnosť: výzvy a perspektívy. Brno : Tribun, 2015. 406 s. ISBN 97880-263-0775-4.
GABURA, J. 2013. Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978-80-89238-92-7
GABURA, J. 2006. Sociálna práca s rodinou. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie sociálna práca.
SCHAVEL, M. a kol. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2010. 267 s. ISBN
978-80-89271-22-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
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Vyučujúci: prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD.
doc. PhDr. František Radi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Marginalizované sociálne skupiny ako
vysokej školy
predmet sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 8 hodín/semester, prezenčná forma, prednáška z predmetu Marginalizované sociálne skupiny ako
predmet sociálnej práce.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Doktorand získa absolvovaním predmetu
základné teoretické východiská
v problematike marginalizovaných sociálnych skupín. Získa základné vedomosti o pojmovom vymedzení
a procese kreovania vybraných metód sociálnej práce. Doktorand porozumie aplikácii jednotlivých metód pre
konkrétne cieľové skupiny. Dôležitou súčasťou získaných teoretických vedomostí je poznanie špecifík pri
poskytovaní vybraných metód sociálnej práce pre jednotlivé cieľové skupiny. Doktorand získa základné
vedomosti o klientoch z marginalizovaných skupín a nevyhnutné spôsobilosti sociálneho pracovníka pre
kompetencie vo výkone sociálnej práce v praxi.
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy vo vzťahu k problematike
 Marginalizované skupiny v minulosti,
 Marginalizované skupiny v postindustiálnej a postmodernej spoločnosti,
 Rasizmus a chudoba: etnické menšiny,
 Deprivácia – stratégie a spôsob života v chudobe,
 Komunitná práca a terénna sociálna práca s marginalizovanými komunitami Rómov
 Význam a podstata komunitných centier
Odporúčaná literatúra:
Schuringa, L., Komunitní práce a inkluze Romú. Brno: Nadace Partnerství, 1999.
Kol. autor., Metodická příručka pro výkon sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.
Mareš, P., Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.
Girtler, Roland, Okrajové sociální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
Payne, K.R. – de Vol, P., Mosty z chudoby. Košice:Equilibria, 2010.
Šafr, J. (ed.), Sociální distance, interakce, relace a kategorizace. Praha:SOÚ, 2008.
Jahoda,M. – Lazarsfeld,P. – Zeisel, H., Marienthal – Sociografie komunity nezaměstnaných (1933). Brno:
Masarykova univerzita, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci:
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Metodológia sociálnej práce
vysokej školy
(kvantitatívne metódy)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Rozsah: prednáška 10 hodín/semester, forma výučby – prednáška, metóda výučby – prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Študent získa kompetencie k tvorbe výskumného projektu a k realizácii vlastného
výskumu kvantitatívneho typu. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný realizovať vlastnú
metodologickú stratégiu u kvantitatívneho výskumu, bude schopný interpretovať výsledky výskumu
a následne navrhovať opatrenia v súvislosti s výsledkami výskumu.
Stručná osnova predmetu:
 Základy metodológie vedy.
 Vymedzenie metodológie, typy výskumu, špecifiká kvantitatívneho výskumu.,
 Teoretické ukotvení kvantitatívneho výskumu.
 Výberový súbor, základný súbor, kritériá výberu.
 Tvorba hypotéz, zásady pro tvorbu hypotéz, hypotézy zložené, hypotézy prosté.
 Operacionalizácia, etapy výskumu.
 Výskumné techniky, dotazník, anketa, obsahová analýza, sociometria, verifikácia a falzifikácia
hypotéz.
 Výskumná správa, hodnotenie kvality výskumu, limity výskumu, etické aspekty.
 Informační technológie a informácie v kvantitatívnom výskume.
 Základy štatistiky a štatistického spracovania dát.
Odporúčaná literatúra:
Radková, L, Ludvigh Cintulová, L.2018. Základy výskumu pre študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva.
Bratislava: Protect work a Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety, 2018, s. 135. ISBN 978-80-971835-1-6
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
HUSÉN, T.; POSTLETHWAITE, T.N. International Encyclopedia of Education. Pergamon Press, 1994.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.
PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995.
PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
SHAWELSON, R., TOWNE, L. (Eds.) Scientific Research in Education. Washington, D. C.: National Academy
Press.
WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: UK PF, 2006.
DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost.Praha 1993.
GAVORA, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno 1996.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2007. 265 s.
JANDOURKOVÁ, R.: Sociologické metody. Praha 2003
MARŠÁLKOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výzkumu. Bratislava 1978
NAKONEČNÝ, M.: Základy psychologie. Praha 1998
PERGLER,P.: Vybrané techniky v sociologickém výzkumu. Praha 1969
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PRUCHA, J.: Pedagogický výzkum, uvedení do teorie a praxe. Praha1995
PUNCH, Keith F. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 150 s.
REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 184 s
SOMR,M.: Úvod do metodologie a metod výzkumu. České Budějovice 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Výskumné metódy a spracovanie dát
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Druh a rozsah:
denná forma: prednáška (10 hodín)
externá forma: prednáška (10 hodín)
Metóda: prednáška
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
denná forma: 1.,2.,3.,4. semester
Externá forma: 1.,2.,3.,4. semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň (PhD. štúdium), denná a externá
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania: Študent po absolvovaní predmetu získa základné vedomosti a osvojí si postupy
výskumných metód v sociálnej práci a jej prepojenie na iné vedné disciplíny. Absolvent dokáže aplikovať
metódy využívané vo všetkých etapách výskumu. Je schopný používať a aplikovať model IMRAD vo výskume
v sociálnej práci.
Stručná osnova predmetu:
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum. Aplikácia kompozičného modelu IMRAD (úvod, metódy, výsledky a diskusia)
vo výskume v sociálnej práci, Projekt výskumu, Terénny zber primárnych empirických dát. Spracovanie
vyhodnotenie a interpretácia dát, Univariačná, bivariačná a multivariačná analýza. Práca s použitou literatúrou,
vyhľadávanie zdrojov v zahraničných i domácich databázach.
Odporúčaná literatúra:
Radková, L, Ludvigh Cintulová, L.2018. Základy výskumu pre študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva.
Bratislava: Protect work a Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety, 2018, s. 135. ISBN 978-80-971835-1-6
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.
GAVORA, P. 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
DISMAN, M., 2005: Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha, Nakladatelství Karolinum, s.
120-177.
BABBIE, E., 2007: The Practice of Social Research. Belmont: Thomson Learning
RITOMSKÝ, A., IMRICHOVIČOVÁ, M., 2001: Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Martin:
Vydavateľstvo Honner.
SCHENK, J., HRABOVSKÁ, A., 2010: Škálovanie. Základné jednodimenzionálne metódy. Bratislava: Univerzita
Komenského
SILVERMAN, D., 2005: Ako robiť kvalitatívny výskum, Ikar, Bratislava.
RITOMSKÝ, A, 1999: Deskripcia dát pomocou SPSS, MSpŠR, Bratislava.
HIRNER, A., 1976: Ako sociologicky analyzovať. Bratislava: Ústav školských informácií.
HIRNER, A., 1978: Primárne dáta v sociológii. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.,
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby
vysokej školy
so zdravotným postihnutím
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 8 hodín za semester, prezenčná forma, prednáška z aplikovanej sociálnej práce so zameraním na
klienta so zdravotným postihnutím
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Doktorandi získajú absolvovaním predmetu základné informácie z aplikovanej sociálnej práce v prostredí
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Porozumejú sociálno-zdravotnej starostlivosti v súvislosti so
zdravotným postihnutím. Významnou súčasťou získaných vedomostí budú poznatky s prepojením na realizáciu
sociálnych služieb a kompenzácie pre zdravotne postihnutých klientov od detského veku po senium
v domácom a inštitucionálnom prostredí. Doktorandi si osvoja základné informácie o sociálnej pomoci
zdravotne postihnutým klientom v procese ústavnej sociálno-zdravotnej starostlivosti podľa jednotlivých
medicínskych odborov a zároveň získajú základné informácie o prieniku sociálnej práce do zdravotnej
starostlivosti.
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy a definície (zdravie, choroba, invalidita, zdravotné postihnutie, hospitalizmus).
 Sústava zdravotníckych zariadení v SR – ústavná, ambulantná a následná zdravotná starostlivosť.
 Kompetencie sociálneho pracovníka v sociálno-zdravotnej starostlivosti – úlohy náplň, kvalifikačné
podmienky.
 Sociálna pomoc zdravotne postihnutému klientovi na jednotlivých oddeleniach, podľa špecifikácie
(pediatrické a včasná starostlivosť, psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické, paliatívna
starostlivosť, hospic).
 Sociálne dôsledky a kompenzácie zdravotného znevýhodnenia.
 Integrácia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti (komplexná rehabilitácia, oblasti integrácie,
legislatívny rámec, medzinárodné dokumenty, mimovládne organizácie).
Odporúčaná literatúra:
VRANKOVÁ, E. 2013. Sociálna práca v zdravotníctve. In MÁTEL, A. – HARDY, M. a kol. 2013. Vybrané kapitoly
z metód sociálnej práce 2. Bratislava: VŠ ZaSP, 2013. s. 384-425.
HUČÍK, J. a kol. 2013. Osoby s mentálnym postihnutím a spoločnosť. Liptovský Ján: PROHU, 2013.
REPKOVÁ, K. – SEDLÁKOVÁ, D. 2012. Zdravotné postihnutie – vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia
v medzinárodnom a národnom kontexte. Bratislava: Kancelária SZO na Slovensku.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: nový predmet
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci:
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH,
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Sociálna práca a kvalita života seniorov
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 8 hodín za semester, prezenčná forma, prednáška z aplikovanej sociálnej práce so zameraním na
sociálnu starostlivosť a kvalitu života seniorov
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Doktorandi získajú absolvovaním predmetu základné informácie z aplikovanej sociálnej práce v prostredí
poskytovania sociálnej starostlivosti seniorom. Porozumejú základným prvkom sociálnej starostlivosti
v súvislosti s kvalitou života seniorov. Súčasťou získaných vedomostí budú poznatky s prepojením na
voľnočasové aktivity a aktivizačné programy pre seniorov, na poskytovanie a realizáciu sociálnych služieb
seniorom v domácom a inštitucionálnom prostredí. Doktorandi si osvoja základné informácie o meraní a
hodnotení kvality života seniorov.
Stručná osnova predmetu:
 Sociálne špecifiká vyššieho veku.
 Kvalita života seniorov a jej meranie.
 Posudzovanie sebestačnosti a jej význam pri práci s klientom v období senia.
 Vybrané metódy sociálnej práce so seniormi.
 Kompetencie sociálneho pracovníka v sociálnej starostlivosti – úlohy náplň, kvalifikačné podmienky.
 Komunikačné bariéry pri práci s klientom vo vyššom veku.
 Aktivizačné programy pre seniorov (reminiscenčná a validačná terapia, ergoterapia, arteterapia,
biblioterapia, muzikoterapia a pod.).
 Voľnočasové aktivity a dobrovoľnícka činnosť seniorov.
Odporúčaná literatúra:
HROZENSKÁ, M. – DVOŘÁČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013.
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie v spoločnosti : vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava: VŠZaSP sv.
Alžbety, 2011.
DRAGOMERICKÁ, E. – PRAJSOVÁ, J. 2009. WHOQOL – BREF, WHOQOL – 100. Příručka pro uživatele české verze
dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum, 2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: nový predmet
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: podľa internej smernice VŠ

Názov predmetu: Animácia u vybraných skupín sociálnych
klientov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, distančné štúdium, možnosť
konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach, študenti si preveria vedomosti v priebehu dizertačnej skúšky
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia so základmi animácie, jej historickým vývojom, formami a metódami, uplatnením
a praktickými aplikáciami v zdravotnej starostlivosti a sociálnej práci, vo vzdelávaní a manažmente voľného času
klientov. Osvoja si aktuálne poznatky a princípy aplikácie animácie v zariadeniach sociálnych služieb.
Stručná osnova predmetu:
 Základné teoretické východiská animácie
 Animácia a manipulácia, rôznorodosť chápania animácie
 Formy a metódy animácie uplatňované v sociálnej práci
 Význam a podstata role a kompetencie animátora
 Využitie animácie vo voľnom čase s rôznymi skupina klientov
 Sociálna práca a miesto animácie v nej
 Uplatnenie animácie v uzavretých a otvorených kolektívoch
 Animácia detí a mládeže vrátane ohrozených skupín
 Animácia ľudí vo vyššom veku
 Implementácia animácie do sociálnych služieb
Odporúčaná literatúra:
KAPLÁNEK, M. 2013 Animace. Portál Praha, 104 s. ISBN 978-80-262-0565-4
DUDOVÁ, A., KAPLÁNEK, M. MACKů. 2011. Mnohotvarý fenomén animace. Pedagogická orientace, 21, 3, 284304.
MOSER, H., et all. 1999, Soziokulturelle Animation: Grundfragen, Grundlagen, Grundsätze. Luzern: Verlag für
Soziales und Kulturelles, 236 s. ISBN 3-906413-06-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet,
Hodnotenie predmetov:
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Vyučujúci: doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu:
Názov predmetu: Manažment sociálnych organizácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
 10 hodín
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, Letný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: tretí
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: aktívna účasť
Výsledky vzdelávania:
Priblížiť študentom základné aspekty riadenia sociálnej organizácie.
Študent bude schopný:
1. Definovať základné prístupy manažmentu v sociálnej práci
2. Vyjadriť a popísať ciele procesov manažmentu
3. Aplikovať manažérsky prístup na konkrétnu situáciu
4. Analyzovať situáciu zvolenej organizácie z pohľadu jej riadenia
5. Syntetizovať získané informácie o organizácii ako podklad pre návrh riešení
6. Rozhodnúť sa pre vhodný štýl riadenia a obhájiť si ho
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické základy manažmentu.
2. História a vývoj manažmentu.
3. Najvýraznejšie manažérske školy.
4. Kultúrne aspekty manažmentu.
5. Plánovanie.
6. Organizovanie.
7. Rozhodovanie.
8. Vedenie ľudí.
9. Kontrola.
10. Riadenie kvality.
11. Marketingové nástroje.
12. Aplikácia poznatkov do praxe sociálnej práce.
13. Špecifiká manažmentu malých a stredných poskytovateľov sociálnych služieb.
Odporúčaná literatúra:
1. HANGONY T., IMRICHOVÁ A., 2010. Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Vydavateľstvo: Elpis,
2010. ISBN 978-8392-8613-48.
2. DONNELLY, J. H. – GINSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. 1997. Management. Praha : Grada Publishing, 1997. .
3. JUSKO, P. 1999. Dimenzie sociálnej práce. In: Práca a sociálna politika, roč. VII, 1999,
4. KORIMOVÁ, G. a kol. 2007. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica: OZ Kopernikus, 2007. ISBN 978-80-8928814-4
5. KORIMOVÁ, G. – ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2014. Ekonomika sociálnych služieb. Banská Bystrica: Belianum, 2014.
ISBN 978-80557-0741-9
6. LABÁTH, V. 2001. Sociálna práca – priestor na terminologické experimenty? In: Práca a sociálna politika, roč.
IX, 2001.
7. MARTINKOVIČOVÁ, M. 2014. Determinanty profesionálnej prípravy manažérov sociálneho podnikania. In:
Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v
Banskej Bystrici, 2014. ISBN 978-80-557- 0623-8
8. MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál. 2001. ISBN 80- 7178-473-7
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9. MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, T. 1998. Sociálna práca. Nitra : UKF v Nitre. 1998 ISBN 80-80502-10-2
10. MYDLÍKOVÁ, E. 2004. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2004. ISBN 80-89185-045.
11. VAVERČÁKOVÁ, M.: Manažment v soc. práci. Prešov, 2006
12. MAJTÁN, M. a kol.: Manažment. Bratislava: Sprint, 2003
13. MYDLÍKOVÁ, E.: Manažment v sociálnej práci. Bratislava: Sociálna práca, 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci Názov predmetu: Európska sociálna politika, ľudské práva
vysokej školy
a sociálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Prednáška: 8 hodín/semester, prezenčná forma, prednášky z problematiky nezamestnanosti, chudoby
a zadlženia.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester (externé štúdium)
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Orientácia doktorandov v európskej sociálnej politike, s osobitným zreteľom na sociálnu politiku Európskej
únie.
Poznávanie medzinárodných aspektov sociálnej politiky, medzinárodných organizácií medzištátnych (OSN,
Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy a EÚ) a medzinárodných mimovládnych odborných organizácii
(IFSW, ICSW).
Cieľom predmetu je poskytnúť informácie a základné teoretické i praktické poznatky o politike, s osobitným
akcentom na sociálnu politiku na medzinárodnej, európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
Prezentovať sa bude podstata politiky v prameňoch medzinárodného a národného práva, v strategických
politických a odborných dokumentoch, v prejavoch sociálnych partnerov, a to najmä z hľadiska aplikácie
v systémoch sociálnej ochrany, sociálneho zabezpečenia a v najnovších tendenciách a trendoch svetovej,
európskej a vnútroštátnej politiky so zreteľom na sociálnu prácu..
Stručná osnova predmetu:
Politológia a teória politiky. Základné pojmy. Politika a medzinárodné organizácie.
Princípy a funkcie európskej sociálnej politiky, európskej politickej a právnej kultúry.
Vzťah politiky a sociálnej práce. Svetový sociálny poriadok a európsky sociálny poriadok
Definície politológie (podstata politológie, pojmy politický systém, politologické kategórie, kategorizácia
politologických disciplín, pojem „sociálny“, pojem „sociálna politika“ a ich vzťah k sociálnej práci. Politický
systém.
Globalizácia, europeizácia, sociálna, ekonomická a ekologická kohézia, inklúzia a exklúzia, marginalizácia
Modely politológie, sociálnej politiky a sociálnej práce. Svetové a európske sociálne a ekonomické modely.
Ľudské práva a politika
Subjekty politiky a subjekty sociálnej práce (štát, zamestnávatelia, samospráva, občianske združenia, politické
strany, rodina, občan, profesionalizácia sociálnej práce). Objekty politiky (obyvateľstvo, jednotlivci, skupiny).
Sociálny a právny štát (podstata, vývoj, modely).
Základné nástroje politiky (programy, plány, partnerstvo a kolektívne vyjednávanie, financovanie
Ľudské práva, sociálne práva a hospodárske práva
Odporúčaná literatúra:
DARENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava: ARCHA, 1991
HILL, M. Understanding Social Policy. Blackwell Publishing Oxford, 2003, ISBN 1-4051-0057-5
KREBS, V. a kol. : Sociální politika. Praha: Aspi, 2005
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika, Praha: Slon.
TOMEŠ, I. 1996. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenosti. Sešity pro sociální politiku, Praha: Socioklub,
1996
TKÁČ, V. Sociálny program Európskej únie. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 6 – 7/2007, s. 268
– 280
TKÁČ, V. Európsky sociálny model – vízia a realita. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 10/2007,
s. 193 – 203
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TKÁČ, V. Základné hodnoty Európskej únie, sociálne práva a hospodárske práva. In: Personálny a mzdový
poradca podnikateľa, č. 11 – 12/2007, s. 137 – 149
VEČEŘA, M. Sociální stát – východiská a přístupy. SLON, 1996
WALSH, M. - STEPHENS, P. - MOORE, S. Social Policy & Welfare. Nelson Thornes
Cheltenham, 2005. ISBN 0-7487-4591-2
HETTEŠ, M. 2014. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci. VŠZSP sv. Alžbety,
Bratislava
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Charitatívna a misijná práca, humanitárna
vysokej školy
pomoc ako súčasť sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
8 hodín prednášok a seminárov za semester prezenčne
Počet kreditov:5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach, kolokviálna skúška
Výsledky vzdelávania:
študent po absolvovaní predmetu získa prehľad o súčasných trendoch misijnej a charitatívnej práce ako
aj humanitárnej pomoci a bude schopný posúdiť výber vhodnej stratégie misijnej a charitatívnej práce,
oboznámi sa s teóriami vzťahu medzi misijnou, charitatívnou a sociálnou prácou.
Stručná osnova predmetu:
- Základná terminológia: pojem misie, charity, rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci
- Vzťah medzi misijnou, charitatívnou a sociálnou prácou
- Cieľ a motívy misijnej a charitatívnej činnosti, humanitárnej pomoci
- Východiská misie, charity, humanity
- Modely, formy, metódy misijnej činnosti
- Metódy charitatívnej práce
- Typy a spôsoby humanitárnej pomoci
- Cieľové skupiny: hlad a podvýživa, živelné pohromy, marginalizované a vylúčené skupiny, predmestia
veľkých miest – slumy, siroty a detskí bezdomovci
- Stratégia misijnej a charitatívnej práce
- Etické princípy v misijnej, charitatívnej a humanitárnej činnosti
Odporúčaná literatúra:
BOSCH, D. J. Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York: Orbis Books, Maryknoll,
1991.
BUČKO, L. Misijná a charitatívna činnosť, Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2009.
BUČKO, L. Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie, Nitra: SVD, 2003.
RAŠLOVÁ, K. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava : FZaSP TU, 2006.
SCHREITER, R. J. A practical theology of healing, forgiveness and reconciliation, in: R. SCHREITER et al (ed.):
Peacebuilding: Catholic theology, ethics, and praxis. New York: Orbis Books, 2010, s. 366-397.
Redemptoris missio, encyklika Jána Pavla II., 1991.
Deus caritas est, encyklika Benedikta XVI., 2006.
Caritas in veritate, encyklika Benedikta XVI., 2009.
Evangelii gaudium, apoštolská exhortácia pápeža Františka, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.,
prof. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Aplikovaná etika v sociálnej práci
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
8 hodín blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Doktorandi si prehĺbia vedomosti z oblasti dodržiavania ľudských práv a mravnosti v oblasti pomáhajúcich
profesií s osobitným zameraním na aplikovanú etiku sociálnej práce. Oboznámia sa so špecifikami etických
kódexov sociálnej práce na Slovensku a vo svete. Osobitná pozornosť bude venovaná etickým zásadám v oblasti
vedeckej činnosti a publikovania.
Stručná osnova predmetu:
 Historické a filozofické základy etiky
 Etické kódexy sociálnej práce na Slovensku a vo svete
 Etické zásady výskumu s účasťou ľudských subjektov
 Informovaný súhlas
 Publikácia a pravdivá interpretácia vedeckých výstupov
 Plagiátorstvo vo vede a publikačnej činnosti
 Etické problémy v oblasti systému sociálneho zabezpečenia
 Etické problémy pri práci so zraniteľnými klientami na začiatku a konci života
 Etické problémy pri práci s rodinou
 Etické problémy pri práci s klientami so sociálnou patológiou
 Aktuálne etické problémy
Odporúčaná literatúra:
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.
KOPŘIVA, K. 2013. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociální práci. Brno: Institut
mezioborových studií, 2010.
REAMER, F. 2006. Social work values and ethics. Columbia University Press. New York, 2006.LUKASOVÁ, E. 2006.
I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno: Cesta, 2006.
Current controversies in social work ethics: Case examples. National Association of Social Workers. NASW Press,
1998.
GAMBRILL, E. – PRUGER, R. (eds.) 1997. Controversial issues in social work ethics, values and obligations. Allyn
and Bacon, 1997.
Transforming welfare. The revival of American charity. Acton Institute. Grand Rapids, Michigan, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinne voliteľný predmet
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci
Názov predmetu: Manažment dobrovoľníckeho programu
vysokej školy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
8 hodín blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 3. stupeň (doktorandský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, vedomosti sa preveria pri dizertačnej
skúške
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu sa naučia ako manažovať dobrovoľnícky program, získajú zručnosti ako vytvoriť
dobrovoľnícky program, osvoja si metódy a techniky manažovania krátkodobých i dlhodobých dobrovoľníkov,
dokážu implementovať stratégie manažmentu do vlastného dobrovoľníckeho programu a popísať jednotlivé
etapy manažmentu dobrovoľníckeho programu s ohľadom na potreby organizácie. Osvoja si vedomosti
v oblasti legislatívy vo vzťahu k dobrovoľníkom a dobrovoľníctvu.
Stručná osnova predmetu:
 Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 Príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 Získavanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Príprava dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok
 Manuál dobrovoľníka
 Uzatvorenie zmluvy s dobrovoľníkom
 Evidencia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizácii
 Vedenie a podpora dobrovoľníkov, supervízia, zaškoľovanie
 Hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 Etické problémy pri práci s dobrovoľníkmi
 Erasmus +, European Solidarity Corps,
Odporúčaná literatúra:
ALEKSANYAN, T. et al. 2012. Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom. Bratislava: Platforma
mimovládnych rozvojových organizácií. ISBN 978-80-971135-0-6
ARBE, S. et al. 2012. 10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: PDCS. ISBN 978-8089563-07-4
BALOGOVÁ, B. – MRAČKOVÁ, A. – REPKOVÁ, K. 2011. Dobrovoľníctvo v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí –
čo o ňom ne/vieme a čo potrebujeme riešiť. Policy brief 3. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku.
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. et al. 2012. Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie. Bratislava:
Iuventa. ISBN 978-80-8072-119-0 BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. et. al. 2009. Tretí sektor a mimovládne
organizácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. ISBN 978-80-8083-805-8
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. – MARČEK, E. – MRAČKOVÁ, A. 2009. Analýza dobrovoľníctva na Slovensku.
Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg, PDCS, PANET. ISBN 978-80-8083-844-7
BÚTORA, M. – BÚTOROVÁ, Z. – STREČANSKÝ, B. 2012. Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku.
Trendy a perspektívy. Bratislava: Včelí dom. ISBN 978-80-970885-0-7
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.
HATOKOVÁ, M. et al. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach a
paliatívnych zariadeniach. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco. ISBN 978-80-8074-095-5
MARIOŠOVÁ, L. – MAJCHRÁK, J. 2005. Dobrovoľníci: Prípadové štúdie. Bratislava: IVO. ISBN 80-88935-80-6
MATULAYOVÁ, T. 2007. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce. Prešov:
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Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-8068-697-0
McCURLeY, S. – LYNCH, R. 2000. Manažment dobrovoľníkov. Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. Vybrané
kapitoly. Bratislava: SAIA-SCTS, 2000. ISBN 80-88928-42-7.
MRAČKOVÁ, A. 2009. Manažment dobrovoľníkov. Bratislava: Liga za duševné zdravie SR, o. z. ISBN 978-80970123-3-5
MYDLÍKOVÁ, E. et al. 2002. Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo čo si počať s dobrovoľníkom. Bratislava: ASSP.
ISBN 80-968713-0-7
MYDLÍKOVÁ, E. et al. 2006. Ako byť prospešný sebe aj iným. Bratislava: ASSP. 978-80-968713-3-9 MYDLÍKOVÁ,
E. et al. 2007. Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax. Bratislava: ASSP. ISBN 978- 80-968713-4-6 P
ENCÁKOVÁ, S. 2007. Pomáhať nás baví. Bratislava: Únia materských centier.
RADKOVÁ, L. et al. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trnava: FZaSP Trnavská univerzita v
Trnave. ISBN 978-80-89533-07-7
SKYBA, M. – ŠOLTÉSOVÁ, D. 2012. Service-learning v Prešove. Manuál pre organizácie. Prešov: Prešovské
dobrovoľnícke centrum, o. z. ISBN 978-80-971138-0-3
SOZANSKÁ, O. – TOŠNER, J. 2002. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál. ISBN 807178-514-8
WOLEKOVÁ, H. a kol. 2002.Dobrovoľníctvo vo svetle výskumu. Bratislava: S.P.A.C.E. ISBN 80-88991161
Zákon NR SR 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: povinne voliteľný predmet
Hodnotenie predmetov
Vyučujúci: doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022
Schválil: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
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6.

Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).
Aktuálny rozvrh je uvedený tu: https://www.nspnz.sk/vssl/student/sksp.htm

7.
a)

Personálne zabezpečenie študijného programu
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Libuša Radková, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce, kontakt: libusa.radkova@gmail.com
profesor, 100%
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8720
b)

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Libuša Radková, PhD. libusa.radkova@gmail.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8720
Predmety: Vedecké poznanie, teória vedy a teória sociálnej práce, Metodológia sociálnej práce (kvantitatívne metódy),

prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
bartkovjak@yahoo.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8678?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
predmety: Úvod do doktorandského štúdia, Súčasné trendy rozvojovej spolupráce
doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. luciacin83@gmail.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17773?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Predmety: Metódy facilitácie malých skupín v sociálnej práci, Metodológia kvalitatívneho výskumu v sociálnej práci, Marginalizované
sociálne skupiny ako predmet sociálnej práce, Výskumné metódy a spracovanie dát, Manažment dobrovoľníckeho programu

doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12330
predmety: Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, Sociálna práca a kvalita života seniorov, Manažment
sociálnych organizácií

doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
katarina.bundzelova@gmail.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12469?do=filterFormsubmit&name=Katar%C3%ADna&surname=Bundzelov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh
%C4%BEada%C5%A5
Predmety: Vybrané metódy sociálnej práce,
c)

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na stránke
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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d)

Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,
s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Názov predmetu
Úvod do doktorandského štúdia

Priezvisko a meno

Funkcia Kvalifikucia

Typ
Pracovný
vzdelávacej
úväzok
činnosti

Jadro ŠO
áno/nie

Bartkovjak Marián
Radi František

1P
2D

11
21

100
100

P

áno

Vedecké poznanie, teória vedy a teória sociálnej
práce

Radková Libuša

1P

11

100

P

áno

Metódy facilitácie malých skupín v sociálnej práci

Ludvigh Cintulová Lucia

2D

21

100

P

áno

Sociálno-ekonomické problémy rodín v súčasnej
spoločnosti

Gey Eva

1P

11

100

P

áno

Mikloško Jozef
Bartkovjak Marián
Šuvada Jozef
Bučko Ladislav

1P
1P
1P
1P

11
11
11
11

100
100
100
100

P

Áno

Matulník Jozef

1P

11

100

P

áno

Ludvigh Cintulová Lucia

2D

21

100

Bryndzák Pavel

2D

21

100

P

áno

Bundzelová Katarína
Šuvada Jozef
Bartkovjak Marián
Krčméry Vladimír

2D
1P
1P
1P

21
11
11
11

100
100
100
100

P

áno

Tománek Pavol

1P

11

100

P

áno

Radi František

2D

21

100

Ludvigh Cintulová Lucia

2D

21

100

P

áno

Bryndzák Pavel

2D

21

100

Metodológia sociálnej práce (kvantitatívne metódy)

Radková Libuša

1P

11

100

P

áno

Výskumné metódy a spracovanie dát

Šuvada Jozef
Ludvigh Cintulová Lucia

1P
2D

11
21

100
100

P

áno

Pavlovičová Anna

2D

21

100

P

áno

Súčasné trendy rozvojovej spolupráce

Metodológia kvalitatívneho výskumu v sociálnej
práci

Vybrané metódy sociálnej práce
Sociálna práca s migrantmi a migračná politika
Výchova a vzdelávanie mládeže z málo podnetného
prostredia

Marginalizované sociálne skupiny ako predmet
sociálnej práce

Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby so
zdravotným postihnutím

Šuvada Jozef

1P

11

100

Sociálna práca a kvalita života seniorov

Pavlovičová Anna

2D

21

100

P

áno

Animácia u vybraných skupín sociálnych klientov

Vitálová Zuzana

2D

21

100

P/C

áno

2D

21

100

P

áno

Tkáč Vojtech

1P

11

100

P

áno

Bučko Ladislav
Bartkovjak Marián
Grey Eva

1P
1P
1P

11
11
11

100
100
100

P

áno

P

áno

Ludvigh Cintulová Lucia

2D

21

100

P

áno

Manažment sociálnych organizácií
Európska sociálna politika, ľudské práva a sociálna
práca
Charitatívna a misijná práca, humanitárna pomoc
ako súčasť sociálnej práce
Aplikovaná etika v sociálnej práci
Manažment dobrovoľníckeho programu
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e)

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školitelia záverečných PhD. prác
1. Bartkovjak Marián, prof. MUDr. PhD.
2. Bauer František, prof. MUDR., PhD.
3. Bundzelová Katarína, doc. PhDr., PhD.
4. Bryndzák Pavel, doc. PhDr. , PhD.
5. Grey Eva, prof. MUDr., Mgr., PhD.
6. Ludvigh Cintulová Lucia , prof.doc. Mgr., PhD.
7. Matulník Jozef, prof. PhDr. PhD.
8. prof. MUDr. Jozef Mikološko, PhD.
9. Páleníková Milica doc. PhDr., PhD.
10. Pavlovičová Anna, doc., PhDr. PhD.
11. Radi František, doc. PhDr., PhD.
12. Radková, Libuša prof. Ing. Mgr. PhD.
13. Šovčíková, Eva, doc. PhDr., PhD.
14. Špánik Stanislav, doc. Mgr. PhD., MPH
15. Šuvada Jozef, prof. MUDr., PhD.
16. Tománek Pavel, prof. PaedDr., PhD
17. Vitálová Zuzana, doc. PhDr., PhD-

bartkovjak@yahoo.com
bauer.feri@gmail.com
katarina.bundzelova@gmail.com
pavel.bryndzak@gmail.com
eva.grey@gmail.com
luciacin83@gmail.com
matulnik@vssvalzbety.sk
jozef.miklosko@gmail.com
milica.palenikova@vssvalzbety.sk
pavlovicovaanna@zupa-tt.sk
radifrantisek@gmail.com
libusa.radkova@gmail.com
eva.sovcikova@szu.sk
stanislav.spanik@gmail.com
jose.suvada@gmail.com
fam.tomanek@gmail.com
dusan.slugen@gmail.com

Témy záverečných PhD. prác za r. 2022-2023
doc. PhDr. Mgr. Pavel Bryndzák, PhD.
kontakt: pavel.bryndzak@gmail.com
1. Individuálny program v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele s poruchami správania
2. Vplyv výchovných programov na zmenu správania detí s poruchami správania v detských domovoch
3. Faktory, ovplyvňujúce zmenu správania deti s poruchami správania v starostlivosti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD.
kontakt: eva.grey@gmail.com
1.Potreba sociálnych pracovníkov a ich postavenie v zdravotníckych zariadeniach
2. Rodinná politika na Slovensku a v zahraničí (krajina sa špecifikuje po dohode so študentom)
3. Domáce opatrovanie na Slovensku a v zahraničí
4. Opatrovateľská služba na Slovensku a v zahraničí

Doc. PhDr. Bundzelová Katarína, PhD.
kontakt: katarina.bundzelova@gmail.com
1. Syndróm vyhorenia u dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách a jeho prevencia. /Výber daného typu MO, napr. občianskych
združeniach, neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby atď. – po dohode s doktorandom/
2. Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb z pohľadu sociálnej prevencie. /Upresnenie
typu zariadenia po dohode s doktorandom/
3. Mobbing a bossing na pracoviskách a možnosť využitia sociálnej práce v tejto oblasti
4. Vplyv ťažkého zdravotného postihnutia na sociálne fungovanie rodiny
5. Význam svojpomocných skupín v resocializácii závislých ľudí
6. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci a jeho význam v živote dobrovoľníkov

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
kontakt: luciacin83@gmail.com
1. Postoje mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu
2. Multifaktoriálne príčiny alkoholickej závislosti a jej dopady
3. Rodičmi aj po rozvode: analýza prípadov funkčných a dysfunkčných rozvodov
4. Postoje rómskej komunity k zdraviu a ich zdravotná gramotnosť
5. Vplyv dobrovoľníckej práce na formovanie osobnosti a jej hodnotového systému

Doc. PhDr. František Radi, PhD.
kontakt: radifrantisek@gmail.com
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Návrh tém pre (dizertačné) PhD. práce:
1. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím vo vybranom regióne, resp. kraji
2. Poskytovanie sociálnych služieb (možno upresniť konkrétny druh služby/ služieb) pre osoby s ťažkým telesným postihnutím a význam
sociálnej prace
3. Komunikácia verejnosti s osobami so sluchovým postihnutím a priestor pre sociálneho pracovníka
4. Finančná gramotnosť u jedincoch so zdravotným postihnutím

f)
Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
g)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).
Rečné Rác rac.renek@gmail.com
Mariana Hamarová hamarova.mariana@gmail.com
Sabína Bredová sabina.bredova@gmail.com

h)

Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Ing. Marcela Paulovičová, PhD. paulovicova@vssvalzbety.sk
i)

Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát
a podobne (s kontaktami).

PhDr. Zuzana Nagy Gažová, referentka, gazova.vssvladislava@gmail.com

8.
a)

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu
(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne,
športoviská).

Materiálne a technické zabezpečenie pracoviska je v súlade s potrebami pre zabezpečenie efektívneho výchovno-vzdelávacieho
procesu v študijnom odbore sociálna práca. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch má v súčasnosti
výučbovú základňu pre študijný odbor sociálna práca v 3 priestoroch (kapacita 10, 35, 250) Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Nových Zámkoch. Študenti sociálnej práce majú k dispozícii pripojenie k internetu. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii
prenosné po počítače a premietacia technika dataprojektor, spätný projektor a zvukov technika podľa požiadaviek vyučujúcich
Priestory na výuku umožňujú aj prístup pre študentov so špecifickými potrebami, sú vyhovujúce z hľadiska hygienického,
protipožiarneho, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia jednotlivca pri práci. Sídlo pracoviska umožňuje aj bezbariérový prístup
a primerané parkovanie.
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
b)

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov
predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a ŠP sociálna práca majú k dispozícií knižnicu s časopismi a knižnými titulmi v oblasti sociálnej
práce a počítačovú učebňu s prístupom na internet. Knižnica má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v anglickom jazyku. Knižnica
vysokej školy je budovaná ako komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená na internet a je vybavená
informačnými sieťami. K dispozícii je požičovňa monografií, učebných textov a elektronických dokumentov, ale aj kvalifikačných prác
(diplomových, dizertačných, rigoróznych, habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k dispozícii multimediálne vybavená študovňa s
počítačmi a dátovým projektorom. Knižnično-informačné služby sú zamerané na:
výpožičné absenčné
výpožičné prezenčné
medziknižničné
konzultačné, pri využívaní informačných technológií
edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva
reprografické služby pre užívateľov knižnice,
predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠZaSP sv. Alžbety
vstupy do centrálnych registrov.
Výhodou pre študentov je, že k 30 predmetom študijného programu pochádza 29 učebných textov priamo z vydavateľskej činnosti
samotnej vysokej školy. Členovia Katedier sociálnej práce pravidelne vydávajú učebné texty ku predmetom, ktoré učia.
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese
www.vssvalzbety.sk
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Ďalšie informácie sú k dispozícii na:
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
Moderné výučbové priestory pracovísk sú vybavené počítačovou technikou, dataprojekciou, sú ozvučené, majú prístup k internetu .
Prístup k internetu majú študenti tiež v Lekárskej knižnici FNsP v Nových Zámkoch. Študenti študijného odboru sociálna práca
využívajú alternatívu sprostredkovanú pedagógmi vysokej školy získať materiály, ktorých autormi sú ich vyučujúci a študovať
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Na pracovisku v Nových Zámkoch informačné zabezpečenie študijného
programu tvorí 5 notebookov, 2 dataprojektory. Knižničné služby sú dostupné pre zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Ladislava v mieste sídla pracoviska, teda v Nových Zámkoch, ako aj v hlavnej knižnici VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava pre potreby študentov sociálna práca, zmluvne rieši knižnično –
informačné služby s Lekárskou knižnicou FNsP v Nových Zámkoch, ktorá vybavením zodpovedá kritériám knižníc vysokého školstva.
Lekárska knižnica vo FNsP v Nových Zámkoch disponuje odbornými knižnými titulmi v počte 17 000 exemplárov a odbornými
periodikami v počte približne 4220, je vybavená moderným knižnično - informačným softvérom. Knižničná činnosť zahŕňa
výpožičné, informačné, poradenské, reprografické a propagačné služby. Knižničné služby sú dostupné v pracovných dňoch od 8.00
do 15.00 hodiny, knižničný fond je pravidelne inovovaný bibliografickými zdrojmi. Študenti majú k dispozícii študovňu s kapacitou
15 miest, prístup k internetu, ako aj zabezpečenie prístupnosti uvedených priestorov pre študentov so špecifickými potrebami.
Knižnica svoje poslanie napĺňa nasledovne:

systematicky buduje, odborne spracováva, uchováva a sprístupňuje knižničný a informačný fond domácej i zahraničnej
literatúry v printovej forme,

poskytuje knižnično-informačné služby študentom všetkých foriem štúdia, pedagógom a vedecko-výskumným pracovníkom,
zamestnancom FNsP Nové Zámky, čitateľskej verejnosti,

je bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom VŠ, ktoré garantuje evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov
na ňu,

poskytuje vzdelávaciu činnosť organizovaním kurzov, exkurzií zameraných na prácu s domácimi i zahraničnými informačnými
zdrojmi, s verejne prístupnými katalógmi.
Pracovisko spolupracuje s edičným strediskom v hlavnej knižnici vysokej školy ale aj s knižnicou FN Nové Zámky. Aktuálne
informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižníc, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese:
Link: http://www.vssvalzbety.sk/kniznica; lknsp@nspnz.sk
Informačné technológie
Informačné systémy (IS)
Počas obdobia 2015 – 2020 boli nasadené viaceré nové a zmodernizované existujúce IS univerzity poskytujúce informácie na odporu
riadenia v nasledujúcich oblastiach:

Evidencia študentov – Akademický informačný systém (AIS) sa v súčasnosti používa ako na evidenciu študentov, tak i na
evidenciu výsledkov štúdia. Okrem študijných výsledkov obsahuje aj evidenciu záverečných prác, rozvrh hodín a prihlasovanie sa
študenta naň. Zároveň sú prostredníctvom AIS poskytované údaje do Centrálneho registra študentov a Centrálneho registre
záverečných prác. Na úrovni riadenia slúži AIS ako zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a ich
ponuky štúdia.

DOC (systém pre správu dokumentov) slúži ako autorizovaná zóna pre zamestnancov a študentov univerzity a spolu
s intranetovou časťou webového sídla poskytuje prístup k aktuálnym dokumentom (vnútorné predpisy univerzity a fakulty, tlačivá,
rozhodnutia rektora, dekanov (napr. v oblasti štipendií), softvéru (licencovanému i voľne dostupnému), pracovným materiálom
riadiacich zložiek a pod.

E-learningové systémy na podporu výučby a podporu projektov Prezentácia univerzity navonok zabezpečuje jej webová stránka.
c)

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály elearningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj zabezpečenie spätnej väzby a názorov
študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého študenta iný test na
špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu
Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO webex. Na Nám.1.mája 1 je miestnosť s kompletným multimediálnym
vybavením na konferenčný prenos.
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
Partneri pre odborné praxe študentov:
ÚPSVaR Bratislava - Vazovova 7/A, Bratislava
Spojená Škola - Dolinského 1, Bratislava
ZŠ s MŠ Samuela Timona - Trenčianska Turňa 30
Diagnostické centrum - Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica
ÚPSVaR Bratislava - Vazovova 7/A, Bratislava
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Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. - Závod 419
Trnavská Arcidiecézna Charita (Hlavná 43, Trnava) - Dom pokojnej staroby Cífer - Ľ. Pavetiša 17, Cífer
Pomocníček O.Z. (denné centrum) - Legionárska 13, Sereď
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA - Pri starom mlyne 1, Modra
GERION (Domov pre seniorov) - Nám. Rodiny 1, Bratislava
ÉLETFA O.Z. - Rozvojové centrum - Alžbetínske nám. 4459/A, Dunajská Streda
DSS Senecio, n.o. - Na Grbe 2, 84101 Bratislava
ZSS Seniorville Jablonové - Jablonové 439, 90054 Jablonové
Domov Jeseň Života, Zariadenie pre seniorov - Hanulova 7/A, Bratislava
MVSR - Úrad hraničnej a cudzineckej polície - Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii - 81272 Bratislava
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefániková 1598/11B, Senica
Charita sv. Anežky - Azylový dum Samaritán, Moravní 936, Otrokovice
Mea Culpa, Hradská 2/b, Bratislava
Zariadenie sociálnych služieb Timoteus s.r.o. - Jókaiho 34, Komárno
DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava
Spolu o.z., Gessayova 41, Bratislava
OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava
DSS Humánum Zavar
Zoznam uzatvorených zmlúv o spolupráci: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
e)

Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
V meste Nové Zámky je pre študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava možnosť bohatého spoločenského,
športového a kultúrneho vyžitia. V meste sa nachádza zrekonštruované plaváreň, futbalový štadión Ladislava Gancznera a atletický
štadión Sihoť, tiež zimný štadión s možnosťou verejného korčuľovania. V letných mesiacoch môžu študenti využiť aj termálne
kúpalisko Emila Tatárika s veľkým tobogánom a rôznymi relaxačnými atrakciami. Zabaviť a odreagovať sa je možné aj v
bowlingovom klube neďaleko školy, či vo viacerých posilňovniach a saunách, ktoré sú roztrúsené po celom meste.
Nové Zámky sú mestom nielen športového, ale aj kultúrneho vyžitia. V roku 2020 sa stali mestom európskej kultúry. Nachádza sa
tu Múzeum Jána Thaina so stálou expozíciou pravekého a včasnodejínného osídlenia, ďalej Galéria umenia Ernesta Zmetáka. V
podvečerných hodinách je možnosť navštíviť dve kiná, ktoré sú v meste, v letných mesiacoch je v prevádzke aj Amfiteáter v ktorom
bývajú pravidelne rôzne kultúrne podujatia.
Duchovný a osobný rozvoj môžu študenti rozvíjať návštevou bohoslužieb. Priamo v areáli fakulty je umiestnená kaplnka Božieho
milosrdenstva, v meste sa nachádzajú dva rímskokatolícke kostoly, jeden evanjelický kostol a jeden kostol reformovanej cirkvi.

f)

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.
Študenti majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných mobilít. Príležitosť majú najmä na zahraničných pracoviskách a projektoch
VŠZaSP sv. Alžbety. Medzinárodná mobilita reflektuje prácu a počet zahraničných humanitárnych vedeckých a 8 pedagogických
pracovísk s osobitne akreditovanými študijnými programami (ČR, Srbsko, Keňa, Kambodža) so 17 študijnými programami
v zahraničí. Učitelia a študenti VŠ sú zamestnaní priamo na akreditovaných programoch na pobočkách ako učitelia, resp. vedeckí či
humanitárni pracovníci v súlade s Pracovným poriadkom VŠZaSP, kde je aplikovaný s platnou legislatívou krajiny pôsobenia, t. j.
ČR, SR, Srbsko, Keňa, Kambodža, Rakúsko, Malajzia, Sudán, Uganda, Rwanda, Burundi, Lesotho, Sierra Leone, Haiti, Nikaragua,
Honduras, Vietnam, Myanmar, Kazachstan, Kirgizstan, Afganistan, Irak, Sýria, Libanon, Jemen, Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Ukrajina, Ruska federácia, Poľsko a Maďarská republika. Preto štruktúra požiadaviek na na učiteľov a študentov vyžaduje znalosti
aspoň jedného, vo viacerých prípadoch dvoch cudzích jazykov, čo preveruje výberová komisia.
Študenti majú možnosť zúčastniť sa na zahraničných mobilitách na týchto projektoch VŠ ZaSP sv. Alžbety: Projekty VŠZaSP„102
schodov“ https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
Projekty tropic teamu VŠZaSP sv. Alžbety: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/Informacieoprojektochtropcteamu.pdf
Zoznam študentov, zúčastnených na projektoch za posledných 5 rokov https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/onas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
Informácie o možnostiach mobilít na projektoch VŠZaSP sv. Alžbety je možné získať na:
Referát pre humanitárne projekty
Igor Kmiť e-mail: igor.kmit@vssvalzbety.sk, tel.: +421 911258247

Prihláška na zahraničnú mobilitu sa posiela na referát pre pre zahraničné vzťahy:
Referát pre zahraničné vzťahy / Foreign affairs
Mgr. Alexandra Stanová
e-mail: stanova@vssvalzbety.sk
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tel.: +421 2 57780612, fax: +421 2 57780612,
+421 (0) 911 323244
Okrem internacionalizácie výučby a výskumu má VŠZaSP rozsiahlu medzinárodnú mobilitu (cca 25-30 učiteľov VVČ a HP ročne, plus
doktorandi a externí HP atď.), ktorá je v 140 pôsobnosti prorektora pre medzinárodné vzťahy, ktorý spravuje zmluvy o zahraničnej
spolupráci a členstva v Európskej asociácii univerzít EUA v Bruseli (viď prílohy) v súlade s dlhodobým zámerom VŠZaSP, ktorý okrem
pedagogiky v zdravotníckych a sociálnych odboroch a programoch zahrňuje vedecko-výskumnú a humanitárnu činnosť ako súčasť
výučby odborov v sociálnej práci, ošetrovateľstve, verejnom zdravotníctve, v programe tropického verejného zdravotníctva,
administrácie a managementu verejného zdravotníctva a v ostatných zdravotníckych vedách, všeobecnej a tropickej sociálnej práci,
psychológii a v ďalších odboroch a programoch (viď dlhodobý zámer VŠZaSP ako súčasť štatútu a zriaďovacích listín). čo dopĺňa aj
medzinárodná mobilita, t.j. výmena pedagógov z VŠ v USA , Keni a Thajska- University of Scranton, Chulalongkorn University BKK a
Nairobi CUEA University v rámci tropických programov a programov global health.

9.
a)

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

A. Podmienky prijatia pre uchádzačov
III. (PhD.) stupňa štúdia
1. Vysokoškolské štúdium I. (Mgr.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou.
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium, ktorá ako prílohy obsahuje:
- overenú kópiu diplomu,
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
- doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch za bakalárske štúdium,
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní
(fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) a zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní,
- životopis (podpísaný),
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 2 údaje o zamestnaní.
V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor.
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf
b) Postupy prijímania na štúdium.
Vysoká škola prijíma na štúdium na základe zákonom ustanovených podmienok (v zmysle zákona o vysokých školách). Prijímacie
konanie je upravené študijným poriadkom VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v článku 6, kde sa uvádza:
1) Študentom vysokej školy sa môže stať občan Slovenskej republiky ako aj cudzinec, ktorý preukáže splnenie podmienok na
štúdium ustanovených zákonom a splní ďalšie podmienky, ktoré schváli Akademický senát vysokej školy na návrh jej rektora.
2) V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta,
rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor.
3) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Toto právo uchádzača zaniká, ak
na otázku vysokej školy či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do určeného termínu neodpovie.
4) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium.
Postupy prijímania na štúdium a prijímacie pohovory sú podrobne ošetrené v Smernici rektora o doktorandskom štúdiu č. 10z r. 2011 ,
dostupné na :
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf:
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
(1) VŠZaSP vypíše spravidla dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy
dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať (ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou,
uvedie aj názov tejto inštitúcie).
(2) Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného odboru, meno školiteľa, forma štúdia, podmienky prijatia, forma a rámcový obsah
prijímacej skúšky, lehota na podávanie prihlášok, dátum prijímacieho konania a výška školného pre externú formu štúdia. Témy
dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske alebo na internetovej stránke vysokej školy.
(3) V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
a) meno a priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, u
cudzincov miesto pobytu v SR, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu (u cudzincov číslo pasu)
b) vybraný študijný odbor a vybranú tému dizertačnej práce,
c) zvolenú formu doktorandského štúdia.
(4) K prihláške uchádzač priloží:
a) životopis,
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b) kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie ( v prípade neúspešného vykonania prijímacieho konania sa tento
poplatok nevracia)
c) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie štátnej skúške, dodatok k diplomu)
d) návrh zamerania témy dizertačnej práce v rozsahu najviac 3 strán.
(5) VŠZaSP vráti uchádzačovi prihlášku a priložené dokumenty v prípade, že uchádzač nespĺňa podmienky uvedené v oznámení o
prijímacom konaní. Dôvodom vrátenia prihlášky môže byť aj podanie prihlášky po termíne resp. nekompletné vyplnenie prihlášky alebo
nepredloženie všetkých požadovaných príloh k prihláške. 4
(6) Príslušný referát VŠZaSP písomne pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred jej konaním, pričom mu oznámi aj jej
obsahové zameranie. Prijímacia skúška sa spravidla koná do konca júna bežného roka na ďalší akademický rok.
(7) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z ústneho pohovoru zo zvoleného študijného odboru, z obhajoby návrhu
zamerania témy dizertačnej práce a z písomného testu z cudzieho jazyka .
(8) Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou pre prijímacie skúšky. Komisia pre prijímacie skúšky pozostáva z predsedu a najmenej
dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva rektor VŠZaSP. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému,
ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie, určený riaditeľom externej
vzdelávacej inštitúcie. (9) Prijímacia komisia vyhodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Ak boli na jednu tému prihlásení
viacerí uchádzači, určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej
publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných
prác ).
(10) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica alebo sa na zadnej strane prihlášky vykoná záznam. Komisia predloží návrh na
prijatie úspešných uchádzačov rektorovi VŠZaSP.
(11) Rektor rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej
skúšky. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium sa uvedie spravidla študijný program, forma štúdia, meno
školiteľa a téma dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí okrem uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na
doktorandské štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a môže podať žiadosť o
preskúmanie tohto rozhodnutia.
(12) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje rektor. (13) Súčasťou dokumentácie
o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda.
c)

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.
Študijný program sa doteraz neotváral

d)

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
Študijný program sa doteraz neotváral

a)

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
Kvalita poskytovaného vzdelávania sa na všetkých pracoviskách VŠZaSP sv. Alžbety v každom študijnom programe hodnotí
z pohľadu študentov vyplnením dotazníka pre jednotlivé predmety a vyučujúcich, ktorý sa distribuuje priebežne raz za 6 mesiacov.
Výsledky sa spracovávajú do hodnotiacej správy. O výsledkoch hodnotenia je pravidelne informovaná Vedecká rada univerzity .
Správy sú k dispozícii. Pre tento študijný program nemáme výsledky, keďže sa doteraz neotváral.

b)

Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
Výsledky monitorovania kvality pomocou dotazníka sú 2x ročne spracovávané do hodnotiacej správy . Správy sú k dispozícii.
Správa sa prerokováva na Vedeckej rade a s výsledkami sú oboznámení vedúci katedry a učitelia. Opatrenia na zvýšenie kvality sú
na základe hodnotiacej správy prerokované vedúcim katedry a garantmi študijného programu na stretnutí katedry s učiteľmi.
Aplikujú sa v jednotlivých predmetoch . Tento študijný program sme doteraz neotvárali.

c)

Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
Program sa doteraz neotváral.

10. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. sprievodca
štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Vnútorné predpisy a informácie, týkajúce sa študentov alebo študijných programov, ročenka o štúdiu, podmienky pre uchádzačov
o štúdium, možnosti študijných pôžičiek, poplatkov a štipendií, smernice rektora ohľadom štúdia sú zverejnené na
www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.
-

Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky

-

Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
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-

Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium

-

Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium,

-

Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp

-

Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp

-

Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer

-

Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie

-

Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

-

Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenieabsolventov

-

Vnútorný systém VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
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