
 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 1 z 53 

Názov vysokej školy   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.  

Sídlo vysokej školy    Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy  31821979 

Názov fakulty    Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety 

Sídlo fakulty    Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram, Česká republika 

 
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://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 

1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 
 
Kód:  106892,  UIPŠ kód:  7761T00,  Odbor: Sociálna práca   Kód odboru: 7761 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106892  
(https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca#details-contents ) 
 
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
 
Stupeň: druhý 
ISCED-F kód:  092 Sociálna starostlivosť 
767 - Magisterské štúdium na vysokých školách – pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania  
 
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  

 
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram, Česká republika 

 
d) 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 
 
 
e) 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 
 
f) Udeľovaný akademický titul. 
 
Magister (v odbore sociálna práca 7761) 
 
g) Forma štúdia. Externá 
 
h) 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 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Slovenský jazyk 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106892
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca#details-contents
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j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 3 roky 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  

Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých študentov Mgr. 

2020/2021 50 96 265 

2021/2022 50 69 251 

 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného 

programu a hlavné výstupy vzdelávania.  
 
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 v Slovenskej republike podľa § 5 (1) a) zákona 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. 
 
Sociálny pracovník v Českej republike v súlade s § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

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. Uplatniteľnosť 
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 
 
Absolventi študijného programu sociálna práca v magisterskom stupni sa uplatnia v Slovenskej republike aj v Českej 

republike na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, inštruktori 

sociálnej rehabilitácie a manažéri v sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy 

(ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a 

ministerstvo spravodlivosti), samosprávy a v rezortných vzdelávacích zariadeniach. Absolvent tohto magisterského štúdia 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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nájde uplatnenie ako sociálny pracovník v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb, pri 

výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody, v 

reedukačných centrách, v zariadeniach migračného úradu 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.  
PhDr. Dana Sladomelová – Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR, ministerský rada oddelenia rozkladovej komisie 

Mgr. Jana Hnyková – česká politička,pôsobila ako předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy zdravotně 

postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny Poslanecké snemovny 

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, 

vedoucí Registru 

Mgr. Alica Švehlová – výkonná riaditeľka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb  

PhDr. Radek Šíma – Krajské riaditeľstvo polície ČR Královohradeckého kraja, územný odbor Trutnov, oddelenie všeobecnej 

kriminality – komisár  

Mgr. Miloš Mervart – Krajské riaditeľstvo polície ČR Královohradeckého kraja, územný odbor Trutnov, - zástupca riaditeľa 

územného odboru.  

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).  
Na webovom sídle: https://www.vszsp.cz/ 

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 
Magisterské vzdelávanie v sociálnej práci je druhým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má intenzívny a aplikačný 
charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Zabezpečuje 
sa v 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 druhého 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 sociálnu prácu s jednotlivcom, skupinou a komunitu, cieľové skupiny 
seniorov, chorých, osôb so sociálno-ekonomickými problémami a osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo 
väzby a po ich prepustení; 

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761T00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.prijmeni.cz/osobnost/401790/michaela_hofstetrova_knotkova
https://www.vszsp.cz/
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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- 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, pri výkone opatrení SPODaSK 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, základné a špecializované (v ČR 

odborné) sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 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 štúdia prispôsobiť pomocou povinne voliteľných a výberových 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, Mgr.  stupeň 
 
Pozn. tmavým (boldom) sú označené predmety jadra študijného programu  

 

Sociálna práca, 1. ročník, ZS, Mgr.           

PREDMET  KREDITY 
TYP 

PREDMETU 
HODINOVÁ 

DOTÁCIA 
VYUČUJÚCI KONTAKT 

Metódy sociálnej práce so skupinou 6 P 2/2 prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

        doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.  

Aplikovaná sociálna politika  5 P 2/0 
prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
 

Etika sociálnej práce  4 P 2/1 prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

          

Sociálna práca v zdravotníctve  3 P 1/1 doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

          

Odborná prax 1   3 P 192 hodín doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

Metodológia výskumu v sociálnej práci 3 P 1/1 doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 2 PV 1/1 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D. 

 

Manažment katastrof a psychosociálna 
pomoc 

2 PV 1/1 

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír 
Krčméry, DrSc. 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., 
MPH,MBA 

 

Teória organizácie a riadenie tímov  2 PV 1/1 doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Copingové metódy zvládania stresu 2 V 0/1 doc. JUDr. PhDr. Joža Spurný, PhD.  

        PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D.  

POČET KREDITOV (MINIMÁLNE / 
MAXIMÁLNE) 

24 / 32         
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Sociálna práca, 1. ročník, LS, Mgr.           

PREDMET  KREDITY 
TYP 

PREDMETU 
HODINOVÁ 

DOTÁCIA 
VYUČUJÚCI KONTAKT 

Teória sociálnej práce 6 P 2/2 prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

         

Sociálne poradenstvo 3 P 1/1 doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

        prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

Krízová intervencia  3 P 1/1 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, 
PhD. 
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D. 

 

Politika zamestnanosti 3 P 1/1 
prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. 

Ing. Mgr. Kateřina Hromádková 
 

SPV – poradenské  zručnosti  3 P 0/3 
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

Odborná prax 2 -  práca s klientom pod 
supervíziou 

3 P 192 hodín 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 

 

Základy aplikovanej štatistiky  2 P 1/1 RNDr. Marcela Blažková  

Ročníková práca 2 P 0/2 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, 
PhD. 

 

Mediácia  2 PV 1/1 
doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., mim. 
prof. 
prof. PaedDr. Milan  Schavel, PhD. 

 

Personalistika a manažment ľudských 
zdrojov 

2 PV 1/1 doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.  

Sociálna práca s osobami so sociálno-
ekonomickými problémami 

2 PV 0/2 Ing. Mgr. Kateřina Hromádková  

Verejné financie a poisťovníctvo  2  V  0/1 Ing. Mgr. Kateřina Hromádková  

POČET KREDITOV (MINIMÁLNE / 
MAXIMÁLNE) 

25 / 33         
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Sociálna práca, 2. ročník, 
ZS, Mgr. 

          

PREDMET  KREDITY 
TYP 

PREDMETU 
HODINOVÁ 

DOTÁCIA 
VYUČUJÚCI KONTAKT 

Komunitná sociálna práca  6 P 2/1 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

Supervízia v sociálnej práci 4 P 1/1 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
prof. PaedDr. Milan  Schavel, PhD.                     

 

Manažment v sociálnej 
práci  

3 P 1/1 doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD,.  

Penitenciárna a 
postpenitenciárna sociálna 
práca  

3 P 1/1 
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., m. 
prof. 

 

Odborná prax  3   3 P 192 hodín doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

Metodológia kvalitatívneho 
výskumu 

3 P 1/1 doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Seminár k diplomovej práci 3 P 0/2 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

 

Sociálna práca so seniormi 2 PV 1/1 doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

 

Misijná a charitatívna práca  2 PV 1/1 Mgr. Mária Jackulíková, PhD.  

Psychológia zdravia 2 PV 1/1 
doc. JUDr. PhDr. Joža Spurný, PhD. 
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D. 

 

Úvod do muzikoterapie 2 V 0/1 doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc.  

Sociálna náuka cirkví 2 V 0/1 Mgr. Mária Jackulíková, PhD.  

POČET KREDITOV 
(MINIMÁLNE / 
MAXIMÁLNE) 

25 / 33         

 
 

Sociálna práca, 2. ročník, LS, Mgr.           

PREDMET  KREDITY 
TYP 

PREDMETU 
HODINOVÁ 

DOTÁCIA 
VYUČUJÚCI KONTAKT 

SPV – supervízia 3 P 0/3  
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
prof. PaedDr. Milan  Schavel, PhD. 
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

 

Odborná prax  4 –  
 práca s klientom pod supervíziou 

3 P 192 hodín 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 

 

Diplomová práca - vypracovanie a 
obhajoba 

20     doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

Štátna skúška - Teória sociálnej práce  3     prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

Štátna skúška - Metódy aplikovanej 
sociálnej práce  

3     doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 
 

 

Štátna skúška - Aplikovaná sociálna 
politika  

3     prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD.  

POČET KREDITOV (MINIMÁLNE / 
MAXIMÁLNE) 

26 / 34         
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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.  

 
Štandardná dĺžka v dennej forme štúdia sú 2 roky (120 kreditov), v externej forme 3 roky resp. 5 semestrov (120 

kreditov). Súčasne platí, že na jeden akademický rok pripadá záťaž maximálne 60 kreditov resp. 30 kreditov / semester. 

Podmienky postupu do vyššieho ročníka, opakovanie štúdia (ročníka), prerušenie štúdia, predĺženie prerušenia štúdia, 

štandardná dĺžka štúdia sú upravene zákonom o VŠ č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Študijným poriadkom 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave (čl. 22 – prerušenie a predĺženie prerušenia štúdia, cl. 12 opakovaný zápis predmetov (t. j. 

ročníka), štandardná dĺžka štúdia podlá zákona o VŠ (§53 a §108e).  

Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je dosiahnutie minimálne 91 kreditov počas štúdia a úspešné 

absolvovanie všetkých povinných predmetov. K ukončeniu štúdia je potrebné úspešne absolvovať štátnu skúšku a 

dosiahnuť celkom minimálne 120 kreditov 

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť 120 ECTS kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 

Komisie pre štátne záverečné skúšky sa zostavujú v zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a Študijného poriadku VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave nasledovne: Skúšať na štátnych 

skúškach môžu rektorom poverení profesori, docenti a ďalší odborníci schválení vedeckou radou vysokej školy (zvyčajne 

odborní asistenti s ukončeným 3. stupňom VŠ štúdia). Predsedom skúšobnej komisie pre magisterské štúdium musí byť 

profesor v odbore sociálna práca. Skúšobné komisie navrhuje vedúci pracoviska v spolupráci s garantom, schvaľuje a 

vymenúva ich rektor školy. Komisia pre štátne skúšky je minimálne 4 členná (predseda – profesor, minimálne dvaja 

členovia vo funkcii profesor alebo docent). Jeden člen komisie je spravidla VŠ učiteľ pôsobiaci na inej vysokej škole.  

Pravidla opakovania statných skúšok sú upravene v § 63 zákona o vysokých školách a následne Študijného poriadku 

VŠZaSP sv. Alžbety čl. 18. 

 
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 povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 80 ECTSv priebehu štúdia 
/ ukončenie časti štúdia  - 1. rok: 49 ECTS; 2. rok, okrem štátnych skúšok, spolu: 80 ECTS 

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 12 ECTS 
/ ukončenie časti štúdia - 1. rok: 6 ECTS; 2. rok, okrem štátnych skúšok, spolu: 12 ECTS 

- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
nie je nevyhnutné  

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, 
20 ECTS 

- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia /ukončenie časti štúdia, 
riadne skončenie štúdia 12 ECTS / ukončenie 1. ročníka 6 ETC, ukončenie 2. ročníka - spolu 12 ETC, 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných 
postupov voči tomuto hodnoteniu.  
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
g) 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:  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 
h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam). 
 
Pre akademický rok 2021/2022 má pracovisko 15 školiteľov diplomových prác a minimálne 112 tém, ich zoznam je 

zverejnený na webe: 

https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/38571/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.0

3.2021%20-%20upraven%C3%A1.pdf(prístupné pre študentov, ktorí majú autorizovaný prístup do Moodle). Školitelia 

a témy sú uvedené nižšie v časti 6e.  

 
 
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 

- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  
Záverečnou prácou študijného programu je diplomová práca spracovaná v primeranom rozsahu (60-80 strán) 

a náročnosti. Študent má v nej preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a empirické poznatky a používať ich. 

Diplomovou prácou sa overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných 

metódvýskumu v sociálnych vedách a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. 

Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce výskumného charakteru  z obsahového a formálneho hľadiska. 

Študent ju vypracúva na zvolenú tému pod vedením školiteľa, ktorý má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia. 

Voľba témy a školiteľa prebieha najneskôr do konca letného semestra predposledného akademického roku štúdia 

schválením zadania záverečnej práce garantom študijného programu. Téma musí byť relevantná k študijného odboru 

sociálna práca, s možnosťou interdisciplinárneho presahu. Diplomovou prácou študent preukazuje schopnosť 

realizovanie výskumu v odbore sociálna práca použitím náležitých metód, metodológie a metodiky. Diplomová práce je 

obvykle písaná v kompozičnej štruktúre IMRAD. Vzhľadom na praxeologický odbor sociálna práca  sa kladie dôraz na to, 

aby výskumné ciele, výsledky a diskusia boli aplikovateľné v praxi.  

Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie 

porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo 

osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby (por. § 62a zákona o vysokých školách).  

Školiteľ aj oponent záverečnej práce sa vyjadrujú k originalite práce, najmä na základe percentuálneho vyhodnotenia 

zhody v CRZP. 

Obhajoba diplomovej práce je jedným z predmetov štátnej záverečnej skúšky. Školiteľ záverečnej práce a oponent 

vypracujú posudky na záverečnú prácu, ktoré má študent k dispozícii najmenej 5 dní (školiteľský posudok) resp. 3 dni 

(oponentský posudok) pred termínom obhajoby. Oponent je stanovený garantom odboru, požiadavky na kvalifikáciu sú 

tie isté ako v prípade školiteľa. Hodnotí obsahovú, odbornú a formálnu stránku práce podľa Študijného poriadku v 

rozsahu A (výborne) až FX (nedostatočne) a klade otázku/otázky pre obhajobu. Školiteľ záverečnej práce hodnotí aj 

prístup študenta k vypracovaniu práce a spoluprácu. Počas obhajoby študent prezentuje cieľ, metodiku a výsledky práce, 

zvyčajne s využitím prezentácie v Microsoft PowerPoint apod. Následne sú prečítané oba posudky a študent zodpovedá 

otázky oponenta. Nasleduje diskusia zameraná na odbornú, metodickú a aplikačnú zdatnosť študenta v zvolenej téme. 

Ciele, organizáciu záverečnej práce vrátane obhajoby definuje Smernica VŠZaSP sv. Alžbety č. 07/2011 o náležitostiach 

záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a 

sprístupňovaní ako aj Študijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety. Smernica vymedzuje spôsob zadávania a štruktúru 

záverečnej práce, citácie a bibliografické odkazy, formálnu úpravu záverečných a kvalifikačných prác, zber, 

sprístupňovanie záverečných a kvalifikačných prác, kontrolu originality, ako aj úlohy CRZP. V predmetných veciach sa 

postupuje v zmysle Študijného poriadku, Smernici 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných 

prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní a nariadení rektora v predmetných 

veciach. 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prácu: 

1. Formulácia cieľov práce a jej prínos:         0-10 b. 

2. Teoretické uvedenie problematiky (súčasný stav riešenia problematiky u nás a v zahraničí analýzou aktuálnej literatúry – 

min. 40 zdrojov; pojmový a teoretický kontext výskumu)     0-20 b. 

3. Metodika práce a metódy skúmania (vhodnosť zvolenej metodológie a použitých výskumných metód) 0-20 b. 

4. Výsledky výskumu (rozsah, zrozumiteľnosť a prehľadnosť dosiahnutých výsledkov)   0-20 b. 

https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/38571/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.03.2021%20-%20upraven%C3%A1.pdf
https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/38571/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.03.2021%20-%20upraven%C3%A1.pdf
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5. Diskusia (analýza a interpretácia výsledkov; diskusia s inými realizovanými štúdiami; využiteľnosť výsledkov; odporúčania 

pre prax a zhodnotenie schopnosti samostatnej odbornej práce autora)   0-20 b. 

6. Formálne spracovanie diplomovej práce (dodržanie stanoveného rozsahu diplomovej práce: 60 – 80 strán; prehľadnosť a 

štruktúra práce, gramatická a štylistická stránka, dodržiavanie metodiky písania práca) 0-10 b. 

Navrhované hodnotenie (maximálny počet získaných bodov = 100): 

100–95 bodov: A, 94–90 bodov: B, 89–82 bodov: C, 81–76 bodov: D, 75–65 bodov: E, 64 a menej bodov: FX. 

- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
Možnosť stáží a mobilít  na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty  

 

- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  
V súlade s Disciplinárnym poriadkom, Etickým kódexom a Antiplagiátorským manuálom VŠ 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  
Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VŠZaSP sv. Alžbety svojim štatútom, predpismi a ostatnými 

nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými 

potrebami.   

Viac na webe vysokej školy: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

 

- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.  
Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi prebieha anonymne jednou za akademický rok. Hodnotenie je realizované 

elektronickým on-line dotazníkom a výsledky sú postúpené rektorátu univerzity, kontrolórovi pre pedagogickú činnosť. 

Na úrovni odboru študenti komunikujú pripomienky prostredníctvom garanta študijného programu osobne alebo cez e-

mailovú komunikáciu. V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a nariadení rektora. Viac na 

webe vysokej školy. 

Viac na webe vysokej školy: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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5.Informačné listy predmetov študijného programu 
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 

 
ABECEDNÝ ZOZNAM INFORMAČNÝCH LISTOV PREDMETOV 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

 

Študijný odbor: Sociálna práca   Stupeň štúdia: Druhý (magisterský) 

POVINNÉ PREDMETY Supervízia v sociálnej práci 

Aplikovaná sociálna politika  Teória sociálnej práce 

Etika sociálnej práce  Základy aplikovanej štatistiky 

Komunitná sociálna práca POVINNO-VOLITEĽNÉ PREDMETY 

Krízová intervencia  Manažment katastrof a psychosociálna pomoc  

Manažment v sociálnej práci  Mediácia 

Metodológia kvalitatívneho výskumu Misijná a charitatívna práca  

Metodológia výskumu v sociálnej práci Personalistika a manažment ľudských zdrojov 

Metódy sociálnej práce so skupinou Psychológia zdravia 

Odborná prax  1-4 Sociálna práca s osobami so sociálno-ekonomickými problémami   

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca  Sociálna práca so seniormi 

Politika zamestnanosti  Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 

Ročníková práca Teória organizácie a riadenie tímov   

Seminár k diplomovej práci VÝBEROVÉ PREDMETY 

Sociálna práca v zdravotníctve Copingové metódy zvládania stresu 

Sociálne poradenstvo Sociálna náuka cirkví 

SPV – poradenské  zručnosti Úvod do muzikoterapie 

SPV – supervízia Verejné financie a poisťovníctvo 

 
 
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/  

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 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/02 Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: externá forma štúdia  hodinová dotácia 2/0 (prezenčná forma štúdia blokovo, 

distančná prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, samoštúdium). 

Počet kreditov:5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať individuálnu ústnu 

skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získava absolvovaním predmetu vedomosti o terminológii a podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, 

o postavení a úlohe ako sú medzinárodných organizácií Organizácia Spojených národov, Medzinárodná organizácia práce, 

Rada Európy, inštitúcie Európskeho spoločenstva s dôrazom na národnú, regionálnu a lokálnu úroveň. Neoddeliteľnou 

súčasťou získaných vedomostí je poznanie priebehu sociálnych reforiem a súčasným aktuálnych systémov sociálnej ochrany 

v jednotlivých oblastiach sociálnej politiky v Českej a Slovenskej republike. Študent po úspešnom ukončení procesu 

vzdelávania by mal rozumieť jednotlivým oblastiam sociálnej politiky, bytovej, rodinnej, komunálnej, vzdelávacej politike 

a  prameňom sociálnej politiky, aby ich dokázal aplikovať v odbornej praxi.  

Stručná osnova predmetu: 

 Terminológia a podstata sociálnej politiky. Svetová sociálna politika, svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny 

poriadok. 

 Európsky sociálny model. Subjekty tvorby a realizácie sociálnej politiky a národná, regionálna sociálna sféra. Nové 

trendy vo svetovej a európskej sociálnej politike. Globalizácia, europeizácia, sociálna kohézia, sociálna inklúzia 

a exklúzia. Sociálna politika Európskej únie.  

 Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva. Stratégie a metódy sociálnych reforiem. 

 Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky a Českej republiky. 

 Aplikovaná sociálna politika. Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky. 

 Sociálna politika a sociálna práca, sociálna agenda, súčasné trendy a iniciatívy v sociálnej práci. 

Odporúčaná literatúra: 

TKÁČ, V., VICEN, V. 2019. Dokumenty k štúdiu sociálnej práce. Příbram, Bratislava: VŠZaSP sv.Alžbety. 

DUDOVÁ, I., STANEK, V., POLONYOVÁ, S. 2018. Sociálna politika. Wolters Kluwer. 

HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF.  

TOMEŠ, I. 2011. Obory sociální politiky. Praha: Portál.  

TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teórie a metodológie sociálni politiky. Praha: Portál. 

TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra: UKF.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

25.24% 28,26% 22,36% 21,25% 2,89% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,  

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/03 Názov predmetu: Etika sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:, hodinová dotácia 2/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovanie seminárnej práce zameranej na 

analýzu etickej dilemy alebo etického problému, a úspešne absolvovať záverečnú písomnú skúšku. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % 

celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa oboznámia s dôležitosťou uplatňovania mravnosti v oblasti pomáhajúcich profesií s osobitným zameraním na 

aplikovanú etiku sociálnej práce. Osvoja si aktuálne poznatky aplikácie mravných hodnôt, princípov a noriem vzhľadom na 

etickú zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči sebe, klientom, profesii, pracovisku a spoločnosti, ktoré sú súčasťou 

etických kódexov sociálnej práce na Slovensku, Českej republike i vo svete. Budú spôsobilí k etickému rozhodovaniu 

v prípadoch etických dilem a etických problémov praxe sociálnej práce.  

Stručná osnova predmetu: 

 Základné pojmy etiky. Hodnoty a princípy sociálnej práci. 

 Etické kódexy sociálnej práce.  

 Etická zodpovednosť voči klientom, sebe,  kolegom, pracovisku, profesii a spoločnosti.  

 Etický problém a etická dilema, etické rozhodovanie.  

 Etické aspekty výskumu. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., MALIŠKOVÁ, Z. 2016. Etické kodexy sociální práce. Příbram: Ústav sv. J. Nepomuka Neumanna. 

MÁTEL, A., ROMANOVÁ, M., SENÁRIKOVÁ, Z. 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike.  

GAARDER, J. 2021. Sofiin svet. Román o dejinách filozofie. Bratislava: SOFA. 

REAMER, F. G. 2018. Social Work Values and Ethics. 5th ed. New York: Columbia University Press 

KOPŘIVA, K. 2013. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. 

MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd.Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

18,59% 35,41% 26,35% 11,24% 5.40% 3,01% 
 

Vyučujúci: 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/19 Názov predmetu: Komunitná sociálna práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:, hodinová dotácia 2/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať seminárnu prácu zameranú na 

prípravu komunitného plánu obce alebo samosprávneho kraja (20 % z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať 

individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; 

E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o komunite ako špecifickej klientskej skupine a komunitnej práci ako jednej 

z dôležitých metód sociálnej práce. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi pripraviť 

komunitný plán. 

Stručná osnova predmetu: 

 Komunita ako klient sociálnej práce. 

 Účastníci komunitného plánovania;  

 Etapy práce s územnou komunitou. 

 Plánovanie v územnej komunite. 

 Nadväzovanie kontaktov a spájanie ľudí. 

 Realizácia plánov komunitného rozvoja. 

 Evaluácia komunitného plánu. 

 Public relations. 

 Legislatívne rámce komunitného plánovania v Českej a Slovenskej republike. 

 Aktuálne trendy komunitnej sociálnej práce vo svete. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., HARDY, M., BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Bratislava: Spoločnosť pre 

rozvoj sociálnej práce. 

VITALÁŠOVÁ, I. 2013. Komunitná práca a komunitný rozvoj. Bratislava: Iris.  

PAVELOVÁ, Ľ. A kol. 2013. Komunitná sociálna práca. Bratislava: Iris. 

PILÁT, M., KAMANOVÁ, I., OKÁLOVÁ, O. 2012. Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Ružomberok: VERBUM - 

vydavateľstvo KU.  

STEPNEY, P. – POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community. New York: Palgrave Macmillan. 

Zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

41,25% 42,25% 16,50% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.  

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/11 Názov predmetu: Krízová intervencia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, písomné spracovanie kazuistiky v oblasti 

krízovej intervencie (20 % hodnotenia) a úspešne absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, 

ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 

hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa absolvovaním predmetu vedomosti o vývoji a súčasnom stave poskytovania krízovej intervencie v kontexte 

sociálnej pomoci, získa prehľad o funkčnosti a organizácií zariadení poskytujúcich krízovú intervenciu. Bude ovládať 

v teoretickej rovine základy špecializovaného prístupu v krízovej intervencii. Predmet poskytuje i orientáciu v praktických 

postupoch pri zabezpečovaní krízovej intervencie pre rôzne cieľové skupiny klientov. 

Stručná osnova predmetu: 

 Definovanie krízovej intervencie, teoretické koncepty krízovej intervencie. 
 Formy krízovej intervencie: telefonická, e-mailová, ambulantná, pobytová, v prirodzenom rodinnom prostredí. 
 Typológia krízových životných udalostí 
 Problematika zneužívaných a týraných osôb a komerčné zneužívanie. 
 Špecifiká domáceho násilia, programy na odvrátenie rodinného násilia, inštitút vykázania, postupy zabezpečenia 

bezpečia zneužívaných osôb v akútnej krízovej situácii. 
 Programy krízovej intervencie, siete a zaradenia v ČR. 
 Systém sociálno-právnej ochrany v ČR ako súčasť pomoci v krízovej udalosti. 
 Využitie svojpomoci pri riešení krízovej intervencie. 
 Odborná spôsobilosť pracovníka krízovej intervencie a etické princípy pri jej poskytovaní. 

Odporúčaná literatúra: 

ŠUVADA, J. a kol. 2021. Krízová intervencia a psychosociálna pomoc. McGurrin Hall Scranton.  

VODÁČKOVÁ, D. 2020. Krízová intervence. Praha: Portál, 2002. 

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2017. Krize a krizová intervence. Praha: Grada Publishing. 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava: SPRSP.  

MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008.  

MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

45,21% 25,24% 15,42% 14,13% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.,  

PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D.– semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/20 Názov predmetu: Manažment v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovanie projektu manažovania sociálnej 

inštitúcie alebo manažovanie štandardov (podmienok) kvality v sociálnych službách (20 % hodnotenia) a úspešne absolvovať 

výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; 

E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o celostnom manažmente, manažmente zdrojov, materiálnych zdrojov 

a finančných zdrojov v historickom aj v súčasnom kontexte. Získajú prehľad a základné zručnosti z procesného riadenia, 

riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách, riadenia rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách, krízového 

manažmentu a manažovania štandardov (podmienok) kvality v sociálnych službách. Študenti získajú teoretické a praktické 

poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi využívať manažérske role a nástroje na zabezpečovanie a meranie kvality 

štruktúry, procesu a výsledkov organizácie, vrátane štandardov (podmienok) kvality v sociálnych službách. 

Stručná osnova predmetu: 

 Školy manažmentu: klasická teória manažmentu, behavioristická - neoklasická teória, nová - moderná teória 
manažmentu, pragmatický - empirický prístup. 

 Základy riadenia finančných zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 Základy riadenia materiálnych zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 Základy znalostného manažmentu. Základy krízového manažmentu. Základy procesného riadenia. 

 Tímová práca, vodcovstvo a firemná kultúra. Manažérske role. 

 Pracovné prostredie. 

 Manažovanie štandardov (podmienok) kvality v sociálnych službách. 

 Základy riadenia zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách. 
 Nástroje zabezpečovania a merania kvality štruktúry, procesu a výsledkov organizácie. 

Odporúčaná literatúra: 

ŠUVADA, J. 2017. Manažment pre študentov sociálnej práce. McGurrin Hall, Scranton, USA. 

REPKOVÁ, K. 2016. Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb – metodické východísk. Bratislava: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny.  

MALÍK HOLASOVÁ, V. 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada.  

MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava: SPRSP, 2013.  

HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. 

SEDLÁK, M. 2009. Manažment. 4. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2009. 
JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok: PF KU, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský  

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

21,25% 23,56% 31,25% 23,12% 2,82% 0,00% 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/24 Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať výskumný projekt (20 % 

z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 

vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 

hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Osvojenie si základných teoretických informácií o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a možnostiach kombinácie s 

kvantitatívnym prístupom. Absolvent predmetu má skúsenosť s celým procesom kvalitatívneho výskumu prostredníctvom 

reálnych údajov. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod, charakteristika a komparácia s kvantitatívnym prístupom. 

 História. 

 Školy a teórie. 

 Základné prístupy. 

 Proces kvalitatívneho výskumu. 

 Výber výskumnej vzorky. 

 Metódy získavania kvalitatívnych údajov a „data management“. 

 Čiastkové postupy analýzy údajov. 

 Zakotvená teória. 

 Prípadová štúdia. 

 Naratívna analýza. 

 Metódy a techniky kontroly validity. 

Odporúčaná literatúra: 

HENDL, J. 2016. Kvalitatívny výskum. Praha: Portál. 

LEVICKÁ J., SLANÁ M., PAVELEK L., 2013. Kvalitatívne výskumné metódy. Trnava: FZSV TU v Trnave.  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvne-

v%C3%BDskumnmet%C3%B3dy_frameset%20-%20EPSTRUNI%20%28HTML%29/index.html 

ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. 

SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinný predmet.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

54,15% 21,14% 23,36% 1,35% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

 

https://vszsp.cz/moodle/
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvne-v%C3%BDskumnmet%C3%B3dy_frameset%20-%20EPSTRUNI%20%28HTML%29/index.html
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvne-v%C3%BDskumnmet%C3%B3dy_frameset%20-%20EPSTRUNI%20%28HTML%29/index.html
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/05 Názov predmetu: Metodológia výskumu v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať výskumný projekt (20 % 

z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú 

hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 

%; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja prípravu projektu kvantitatívneho výskumu, konštrukciu hypotéz, vyber indikátorov, tvorbu otázok, 

priebeh výskumu, analýzu a interpretáciu výsledkov. Študent vie vysvetliť a aplikovať model IMRaD. 

Stručná osnova predmetu: 

 Projekt  výskumu. 

 Formulácia a teoretické vymedzenie výskumného problému. 

 Vyhľadávanie a spracovanie zdrojov teoretických a empirických poznatkov. 

 Stanovenie výskumných otázok, hypotéz a indikátorov skúmaného javu. 

 Znaky a indikátory sociálnych javov 

 Výber objektov skúmania, Indexy 

 Výber a príprava metodologického nástroja pre zber dát. 

 Príprava analýzy dát. 

 Model IMRaD. 

Odporúčaná literatúra: 

SCHENK J. 2015: Znaky, indikátory indexy v sociologickom výskume. Bratislava:Stimul  

BAUM D., GOJOVÁ A. 2014: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.  

SCHENK J., HRABOVSKÁ A., 2010. Škálovanie, základné jednodimenzionálne metódy. Bratislava: Univerzita Komenského 

http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_znaky_sociologia.pdf 

PAVLIČEK, J., DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

25,36% 24,21% 31,25% 15,56% 3,62% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny:10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

  

https://vszsp.cz/moodle/
http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_znaky_sociologia.pdf


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 19 z 53 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/01 Názov predmetu: Metódy sociálnej práce so skupinou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 2/2 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 
prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 
samoštúdium). 

Počet kreditov:6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, prakticky preukázať využitie vybranej 
techniky v skupinovej práci a úspešne absolvovať ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti 
budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % 
– 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja teoretické vedomosti o skupine ako špecifickej klientskej skupine a skupinovej práci ako jednej 
z dôležitých metód sociálnej práce. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi pripraviť projekt 
skupinovej práce a v praxi facilitovať skupinu použitím rôznorodých techník.  

Stručná osnova predmetu: 

 skupina ako klient sociálnej práce; 

 dejiny skupinovej práce; 

 interdisciplinárny charakter skupinovej práce; 

 špecifiká  a typológia skupinovej práce; 

 vedenie skupiny; 

 sociálny pracovník ako facilitátor pracujúci so skupinou; 

 komunikácia v práci so skupinou; 

 skupinová dynamika; 

 príprava skupinovej práce; 

 etapy skupinovej práce; 

 techniky v skupinovej práci. 

Odporúčaná literatúra: 
MÁTEL, A., HARDY, M., BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Bratislava: Spoločnosť pre 

rozvoj sociálnej práce, 2015. 
MAŠÁT, V. 2012. Vybrané postupy sociálnej práce so skupinou. Středokluky: Zdenék Susa.  
HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava: Iris, 2011. 
LINDSAY, T. – ORTON, S. 2011. Groupwork Prctice in Social Work. Exeter: Learning Matters Ltd, 2011.  
LABÁTH, V. – SMIK, J. – MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. 

Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.  
POPELKOVÁ, M. – ZAŤKOVÁ, M. 2009. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra: FSVaZ UKF Nitra, 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

48,25% 43,24% 8.51% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. – prednášky, semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

  

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/15 Názov predmetu: Odborná prax 1-4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:192 hodín odbornej praxe v každom semestri 

Počet kreditov:3 / semester, spolu 12 kreditov v priebehu celého štúdia 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1.-2. ročník, zimný aj letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Účasť na praxi v požadovanom rozsahu, potvrdená od zmluvných pracovísk, v ktorom bola prax realizovaná a vypracovanie 

kazuistiky z odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámiť študenta s praktickými metódami sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb a pri výkone opatrení SPOD 

a sociálnej kurately pod supervíznym vedením odborníka z praxe. Súčasťou praxe je hodnotenie a analýza získaných 

praktických skúsenosti  a vedenie záznamov, čo vedie študenta ku kritickej reflexii praxe. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvodný seminár k odbornej praxi.  

 Administratíva praxe – dohody, zmluvy, kontrakty.   

 Výber pracoviska podľa zamerania témy diplomovej práce. 

 Správa a záznamy z praxe – jej vyhodnotenie a prezentácia.  

 Spracovanie kazuistiky z odbornej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M.  (eds.) Supervize (nejen) v sociální práci a sociálních službách. Praha: IZSV. 

VASKA, L. 2012. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. Bratislava: Iris.  

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E F 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil :prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/22 Názov predmetu: Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna 

práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 2/2 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent nadobúda vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, s dôrazom na 

výkon činnosti metód sociálnej práce. Získava vedomosti o špecifikách ukladania trestu a poznatkov o dôsledkoch trestu. 

Rozpoznáva špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a ovláda stanovené metódy sociálnej práce 

v penitenciárnej praxi, ako i ďalšie špeciálne techniky, ktoré sa v nej uplatňujú. Nadobúda znalosti o spôsoboch výkonu 

penitenciárnej sociálnej práce, prostredníctvom mediácie a probácie, orgánmi štátnej správy a mimovládnych organizácii. 

Získava znalosti o aktuálne aplikovaných metódach a formách sociálnej práce v práci s obvinenými, odsúdenými 

a prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody na úrovni resocializácie, rehabilitácie a integrácie.  

Stručná osnova predmetu: 

 História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrany spoločnosti. Teória trestu. 
 Organizačná štruktúra MS ČR, MS SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich aktuálne trendy v praxi. 
 Špecifiká výkonu väzby, prezumpcia neviny, adaptačné problémy a sociálna práca s obvinenými. 
 Výkon trestu odňatia slobody, špecifiká, diferenciácia, adaptačné problémy, proces prizonizácie. 
 Mediácia a probácia, aktuálne možnosti mediačných a probačných úradníkov v postpenitenciárnej sociálnej práci. 
 Postpenitenciárna sociálna práca vo verejnej správe – aktuálny stav, možnosti, trendy. 
 Postpenitenciárna sociálna práca v mimovládnych organizáciách – aktuálny stav. 

Odporúčaná literatúra: 

VANKOVÁ, K. 2019. Postpenitenciárna starostlivosť v kontexte sociálnej práce a sociálnychslužieb. Nitra:  FSVaZ. 

JŮZL, M. 2017. Penitenciaristika jako věda žalářní. Praha: UJAK. 

KLESKEŇ, L. 2016. Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými. Bratislava: IRIS. 

JŮZL, M. a kol. 2015. Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: IMS:  

MÁTEL, A. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

5,24% 21,58% 31,58% 25,87% 10,20% 5,53% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.,  

doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil :prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

  

https://vszsp.cz/moodle/
https://www.martinus.sk/authors/miloslav-juzl
https://www.martinus.sk/authors/miloslav-juzl
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/28 Názov predmetu: Politika zamestnanosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:, hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety:Aplikovaná sociálna politika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať písomný test. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné 

dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent zvládne základné teoretické i praktické poznatky politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. Naučí sa využívať 

získané poznatky pre činnosť v sociálnej správe a osobitne pre výkon sociálnej práce. Predmet poskytne znalosti o úlohe 

práce a zamestnanosti pre sociálny rozvoj. Študent sa naučí poznať, využívať a tvoriť nástroje, programy a plány v oblasti 

zamestnanosti potrebné pre sociálnu prácu. Nadobudnuté poznatky mu poskytnú predpoklad pre zvládnutie problematiky 

zamestnanosti na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej i vyššej). 

Stručná osnova predmetu: 

 Politika zamestnanosti a politika trhu práce. Trh práce. 

 Nezamestnanosť. Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti. 

 Postavenie rizikových skupín na trhu práce. 

 Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce na jednotlivých stupňoch riadenia. 

 Možnosti riešenia nezamestnanosti lokálne, regionálne, celoštátne a medzinárodne (s dôrazom na EÚ). 

 Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie. 

 Využívanie grantov, iniciatív, programov a iných nástrojov na zvýšenie zamestnanosti. 

Odporúčaná literatúra: 

TKÁČ,V., VICEN.V. 2019. Dokumenty k štúdiu sociálnej práce. Příbram, Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 

SIROVÁTKA, T. A KOL. 2015. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Praha: Albert. 

HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF.  

JUSKO, P., HALÁSKOVÁ R.2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica: UMB. 

STANEK, V. a kol.2011. Sociálna politika. Bratislava: Sprint. 

KEŠELOVÁ, D.2009. Znevýhodnené skupiny na trhu práce - Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava: Inštitút pre výskum 

práce a rodiny. 

RIEVAJOVÁ, E. a kol 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

25,14% 31,25% 18,57% 15,58% 9,46% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. – prednášky,  

Ing. Mgr. Katarína Hromádková - semináre 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/14 Názov predmetu: Ročníková práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:, hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovať koncept ročníkovej práce na 

základe zadefinovaných téz vyučujúceho. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % 

alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; 

D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja hlavné zásady písania ročníkovej práce ako prípravy konceptu diplomovej práce prostredníctvom metódy 

IMRaD. Preveria odborné schopnosti a vedomosti tvorby textu, ale aj schopnosti interpretácie odborného sociálneho 

problému podľa schválenej témy. V rámci tvorby textu opisu skúmaného javu, študenti využijú odborné informačné zdroje 

v súlade so súčasnými platnými normami a v kontexte aplikovanej sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do problematiky písania odborného textu. 

 Charakteristika ročníkovej práce. 

 Podstata a význam tvorby odborného textu. 

 Teoretický opis sociálneho javu. 

 Rozprava a odporúčania pre odbornú verejnosť. 

 Obhajoba ročníkovej práce. 

Odporúčaná literatúra: 

VRANKOVÁ, E., ORENDÁČ, P. 2021. Školní a závereční práce. Příbram: Ústav sv. Jana N. Neumanna. 

ORENDÁČ, P. – VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce – Ako na to? Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013.  

Odborná literatúra podľa schválenej témy diplomovej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

24,25% 26,31% 27,45% 11,24% 10,75% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD., 

doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/29 Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 0/2 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Ročníková práca 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovanie skráteného konceptu 

diplomovej práce v štruktúre IMRaD. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % 

alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; 

D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja podstatu a význam spracovania diplomovej práce pre odbor Sociálna práca. Preveria odborné schopnosti 

a vedomosti spracovania výskumu podľa schválenej témy a výberu vhodnej výskumnej metódy. Študenti sa zoznámia s 

vlastnou interpretáciou zistených faktov a navrhnú odporúčania pre odbornú verejnosť. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do problematiky a charakteristika diplomovej práce. 

 Obsahová stránka diplomovej práce v kontexte výskumného projektu. 

 Štruktúra diplomovej práce (preliminária, hlavná textová časť metódou IMRaD, prílohy). 

 Zásady a práca s odbornými informačnými zdrojmi (printové, elektronické). 

 Citačná a bibliografická norma. 

 Voľba stratégie výskumných metód. 

 Výskum v sociálnej práci. 

 Rozprava a odporúčania pre odbornú verejnosť. 

 Kontrola originality a archivácia diplomových prác v CRZP. 

 Posudzovanie diplomovej práce. 

 Obhajoba diplomovej práce. 

Odporúčaná literatúra: 

VRANKOVÁ, E., ORENDÁČ, P. 2021. Školní a závereční práce. Příbram: Ústav sv. Jana N. Neumanna. 

ORENDÁČ, P. – VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce – Ako na to? Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013.  

Odborná literatúra podľa schválenej témy diplomovej práce. 

Odborná literatúra podľa stratégie skúmania. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

34,21% 22,68% 28,59% 14,52% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.,  

doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/04 Názov predmetu: Sociálna práca v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná prostredníctvom Moodle 
https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, samoštúdium). 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 
potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 
celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja informácie o prepojení sociálneho a zdravotníckeho sektoru, o nezastupiteľnej úlohe sociálneho 
pracovníka pri realizácii komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti, dospelých a seniorov v rámci 
prednemocničnej starostlivosti, počas hospitalizácie v ústavnom zdravotníckom zariadení a následnej zdravotnej 
starostlivosti. Študenti získajú informácie o sociálnom dopade chorôb na jednotlivca, rodinu, komunitu a spoločnosť. 

Stručná osnova predmetu: 

 Historický kontext sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, postihnutých a umierajúcich; 

 Základné pojmy a definície (zdravie, choroba, zdravotné postihnutie, hospitalizmus); 

 Zdravotná politika štátu – reforma zdravotníctva; 

 Sústava zdravotníckych zariadení v ČR – ústavná, ambulantná, starostlivosť;  

 Kompetencie sociálneho pracovníka v zdravotníctve – úlohy náplň, kvalifikačné podmienky; 

 Sociálna pomoc pacientovi na jednotlivých oddeleniach, podľa špecifikácie (pediatrické a včasná starostlivosť, 
psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické, paliatívna starostlivosť, hospic); 

 Prevencia v zdravotníctve a zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti. 

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, 384-425. 
ŠUSTROVÁ, M. 2012. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety.  
KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Sociální práce ve zdravotníctví. Praha: Grada.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

27,54% 42,25% 18,59% 16,12% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/10 Názov predmetu: Sociálne poradenstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovanie projektu špecializovaného 

(odborného) sociálneho poradenstva (20 % hodnotenia) a úspešne absolvovať individuálnu písomnú skúšku. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 

91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa absolvovaním predmetu základné teoretické východiská pre oblasť sociálneho poradenstva. Získa základné 

vedomosti o pojmovom vymedzení a procese vzniku sociálneho poradenstva v českom a slovenskom prostredí. Študent 

porozumie základným metódam sociálneho poradenstva a jeho úrovniam z hľadiska používaných metód sociálno-

poradenskej intervencie, sociálnych problémov a cieľových skupín klientov. Dôležitou súčasťou získaných teoretických 

vedomostí je poznanie špecifík pri poskytovaní sociálneho poradenstva pre jednotlivé cieľové skupiny. Študent získa 

základné vedomosti o sociálnych klientoch a nevyhnutných spôsobilostiach sociálneho pracovníka pre výkon sociálneho 

poradenstva. 

Stručná osnova predmetu: 

 Poradenstvo a jeho základné vymedzenie. 
 Sociálne poradenstvo, jeho charakteristika a pojmové vymedzenie.  
 Úrovne sociálneho poradenstva. 
 Inštitucionálny rámec pre poskytovanie sociálneho poradenstva. 
 Špecifiká sociálneho poradenstva pre jednotlivé cieľové skupiny. 
 Sociálny klient, sociálny poradca. 
 Vonkajšie rámce pri poskytovaní sociálneho poradenstva. 
 Najnovšie teoretické a praktické rámce, ktoré vytvárajú predpoklad pre skvalitnenie poskytovania sociálneho 

poradenstva. 

Odporúčaná literatúra: 

SCHAVEL, M. 2019. Sociálne poradenstvo: Teória a inšpirácie pre prax. Šúrovce: SPRSP. 

SCHAVEL, M. a kol.2017. Sociálne poradenstvo. Vybrané kapitoly z teórie a praxe. Bratislava: SPRSP.  

GABURA, J. 2013. Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava: Iris.  

MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava: ASSP, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E F 

21,25% 36,54% 25,62% 0% 16,59% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.,  

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/13 Názov predmetu: SPV – poradenské zručnosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 0/3 (výhradne prezenčná forma účasti na blokovom 

výcviku) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 90 % účasť na cvičeniach. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 

účasť je nižšia ako 90 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Na základe získania a rozvoja sociálnych spôsobilostí potrebných pre pomáhajúce profesie je cieľom výcviku zoznámiť 

a naučiť členov výcviku aplikovať získané komunikačné zručnosti v poradenskom rozhovore s klientom. Rozpoznať rozdiel 

medzi vedením základného informačného poradenského rozhovoru a špecializovaným poradenským rozhovorom s dôrazom 

na schopnosť identifikácie neprekročenia kompetencií sociálneho poradcu smerom k iným druhom poradenstva, alebo 

terapie. Naučí sa reflektovať a dodržiavať etické princípy v sociálnom poradenstve, identifikovať sociálne problémy, 

jednotlivé typy klientov a podľa identifikácie voliť efektívne spôsoby komunikácie. Zoznámi sa so základnými štruktúrami 

poradenských rozhovorov a jednotlivými fázami poradenského procesu. V praxi dokáže aplikovať získané vedomosti na 

vedenie poradenského rozhovoru v sociálnom poradenstve na základnej úrovni.  

Stručná osnova predmetu: 

 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho zameraní, pravidlá 
výcviku. 

 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania. 

 Prvý kontakt s klientom, cvičenia na jeho efektívne zvládnutie. 

 Poradenský proces, individuálne a skupinové poradenstvo, podmienky sociálneho poradenstva. 

 Metódy v sociálnom poradenstve, efektívna komunikácia v poradenskom procese. 

 Spôsoby vedenia rozhovorov podľa typu klienta, problémový klient. 

 Cvičenia zamerané na etické princípy v poradenstve a v práci s klientom, osobnosť poradcu. 

 Cvičenia zamerané na ukončenie poradenského procesu. 

 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva. 

Odporúčaná literatúra: 

SCHAVEL, M. 2019. Sociálne poradenstvo: Teória a inšpirácie pre prax. Šúrovce: SPRSP.  

SCHAVEL, M. a kol. 2017. Sociálne poradenstvo. Vybrané kapitoly z teórie a praxe. Bratislava: SPRSP.  

GABURA, J. 2013. Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava: Iris.  

LABÁTH, V., SMIK, J., MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. 

Bratislava: Univerzita Komenského. 

MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava: ASSP, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet; maximálny počet študentov v jednej výcvikovej skupine 16  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., 

                 prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., 

                 prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/30 Názov predmetu: SPV – supervízia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 0/3 (výhradne prezenčná forma účasti na blokovom 

výcviku) 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Supervízia v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 90 % účasť na cvičeniach. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 

účasť je nižšia ako 90 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Zážitková forma rozpoznania supervíznych techník a rozdiel supervízie od poradenstva je základným cieľom výcviku. 

Členovia výcviku si na sebe precvičia supervízne techniky a metódy supervízie s jednotlivcom a skupinovej supervízie. 

Nácvikom v konkrétnych prípadoch si môžu skúsenosti preniesť do praxe v sociálnej oblasti a na miesta, kde sa supervízia 

vykonáva. Oboznámia sa so špecifikami etických princípov supervízie. Oboznámia sa s výhodami a nevýhodami jednotlivých 

supervíznych metód a rozpoznajú terapeutické techniky a ich očakávaný prínos pre efektívnu supervíziu. Členovia výcviku si 

uvedomia potrebu supervízie v praxi ako prostriedok k motivácii celoživotného vzdelávania v sociálnej oblasti a zvyšovanie 

kvality práce s klientom prostredníctvom, dohľadu, kontroly, nadhľadu a schopnosti pozerať sa cez. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod - predstavenie vedúceho skupiny, informácia o spôsobe výkonu výcviku, jeho zameraní a pravidlá. 

 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania. 

 Supervízia a hodnoty, hodnotová orientácia a ,,strnulosť“, poznávacie cvičenia. 

 Reflexia v supervízii, práca s prenosom a protiprenosom, spätná väzba, rozmery supervízie. 

 Nácvik dynamiky a komunikácie v supervíznom procese. 

 Analýza supervízneho problému, voľba správnej metódy supervízie, analógové pomôcky v supervízii. 

 Supervízia prípadu, návrh riešení, závery, domáce úlohy, spätná väzba. 

 Bálintovská skupina ako jedna z možností skupinovej supervízie. 

 Cvičenia zamerané na špecifiká etických princípov v supervízii. 

 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M.  (eds.).2019. Supervize (nejen) v sociální práci a sociálních službách. Praha: IZSV.  

GABURA, J. 2018. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Nitra: UKF. 

SCHAVEL, M., HUNYADIOVÁ, S., KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava: SPRSP. 

SCHAVEL, M., TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP, 

2010. 

SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet; maximálny počet študentov v jednej výcvikovej skupine 16  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.,  

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/27 Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať seminárnu prácu (20 % 

z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého 

vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 

hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním predmetu supervízia v sociálnej práci získa študent teoretické vedomosti o využití supervízie v sociálnej praxi, 

pochopí jej význam pre skvalitnenie odbornej činnosti sociálneho pracovníka. Bude poznať ciele supervízie a bude vedieť 

odčleniť supervíziu od kontroly v celom systéme sociálnej práce či už pri práci sociálneho pracovníka s klientom alebo pri 

vedení organizácie – sociálneho subjektu. Získaním poznatkov o využití supervízie zároveň podporí uplatňovanie supervízie 

v sociálnej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do supervízie.  
 Predstavitelia supervízie, vývoj supervízie vo svete, v Českej republike a na Slovensku.  
 Ciele supervízie, funkcie supervízie. 
 Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách. 
 Supervízia v sociálnej práci, jej špecifiká a vymedzenie v rámci pomáhajúcich profesií. 
 Forma a typy supervízie, zameranie supervízie v sociálnej praxi. 
 Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR a ČR. 
 Niektoré metódy a techniky v práci supervízora. 

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M.  (eds.) 2019. Supervize (nejen) v sociální práci a sociálních službách. Praha: IZSV.  

GABURA, J. 2018. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Nitra: UKF. 

SCHAVEL, M., HUNYADIOVÁ, S., KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava: SPRSP. 

SCHAVEL, M., TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP, 

2010. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

18,56% 25,34% 25,68% 19,87% 10,55% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.,  

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/09 Názov predmetu: Teória sociálnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov:6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať seminárnu prácu zameranú na 

aplikovanie zvolenej teórie sociálnej práce a konkrétnu cieľovú skupinu (20 % z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať 

individuálnu ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; 

E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja pokročilé vedomosti o kľúčových teóriách sociálnej práce v kontexte medzinárodnej sociálnej práce a jej 

vedeckého charakteru. Získajú teoretické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi aplikovať vybrané teórie na konkrétnu 

cieľovú skupinu, kriticky reflektovať teoretické nedostatky praxe a samostatne navrhovať riešenia k jej skvalitňovaniu.  

Stručná osnova predmetu: 

 Medzinárodný charakter sociálnej práce: kľúčové organizácie (IFSW, IASSW).  
 Vedecký charakter sociálnej práce 
 Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká. Evidence based practice.  
 Humanizmus a existencializmus: prístup orientovaný na klienta, logoterapia, transakčná analýza. 
 Teória vzťahovej väzby 
 Kognitívno-behaviorálne teórie 
 Systémové a systemické teórie 
 Antiopresívne prístupy. Radikálne prístupy 
 Sociálno-ekologické teórie 
 Prístup orientovaný na úlohy 
 Integratívne prístupy  

Odporúčaná literatúra: 

MÁTEL, A. 2019. Teorie sociální práce I. Praha: Grada.  

MÁTEL, A., HARDY, M., BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Bratislava: Spoločnosť pre 

rozvoj sociálnej práce. 

ŠPILÁČKOVÁ, M., NEDOMOVÁ, E. 2014. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál.  
LEVICKÁ, J. a kol. 2012. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci. Trnava: Oliva.  
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke: Palgrav Maccmillan. 
GÖPPNER, H.-J., HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava: 

VŠZaSP sv. Alžbety.  
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3

rd
 Ed. Basingstoke: Palgrav Maccmillan.  

NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

8,56% 21,56% 18,59% 39,23% 9,56% 2,50% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/12 Názov predmetu: Základy aplikovanej štatistiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu v sociálnej práci 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať analýzu zadaných dát a úspešne 

absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo 

menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % 

– 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:Študent vie využívať štatistické techniky  spracovania dát v praxi na úrovni univariačnej aj bivariačnej 

analýzy (príprava na analýzu, analýza a interpretácia dát vo výskumných projektoch). Študent vie definovať základné 

štatistické pojmy. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základné štatistické pojmy. 

 Univariačná analýza 

 Tabuľka rozdelenia početností. 

 Kumulatívne rozdelenie početností. 

 Charakteristiky polohy 

 Charakteristiky variability 

 Miery tvaru. 

 Grafické znázornenie rozdelia početností  

 Bivariačná analýza 

 Korelácia a kontingencia. 

 Analýza dát v MS Excel. 

 Interpretácia dát. 

Odporúčaná literatúra: 

SEDLÁČIK, M., NEUBAUER, J., KŘÍŽ, O. 2017. Základy statistiky. Praha: Grada.  
PAVLIČEK, J., DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety. 
RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča, 2006. 
RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu kvantitatívna analýza dát. Bratislava: MSŠR. 

RITOMSKÝ, A., IMRICHOVIČOVÁ, M. (eds.). 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Martin: Honner.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

11,25% 25,14% 23,25% 35,14% 5,22% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

RNDr. Marcela Blažková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/30 Názov predmetu: Manažment katastrof a psychosociálna pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať samostatnú prípadovú štúdiu 

(20 % z celkového hodnotenia) a úspešne absolvovať ústnu skúšku. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti 

budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % 

– 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja definície, klasifikáciu a základné charakteristiky súvisiace s katastrofami. Tiež získajú teoretické vedomosti 

a niektoré zručnosti o metódach, technikách a nástrojoch manažmentu kríz, mimoriadnych situácií a katastrof. Budú 

rozumieť základným princípom organizovania humanitárnej pomoci v mieste zásahu, na mieste katastrofy, vrátane 

psychosociálnej pomoci. Osvoja si základné prístupy krízovej intervencie, prevenciu stresovej akútnej reakcie, traumatizácie, 

a novších prístupov založených na dôkazoch a zoznámia sa s medzinárodnými štandardami. Okrem toho si osvoja základné 

znalosti o novších metódach užívaných v humanitárnej sociálnej práci, akými sú poradenstvo, pszchosociálna pomoc, krízová 

intervencia, supervízia, manažment, riadenie tímov, vodcovstvo a komunikácia v kríze a katastrofe. 

Stručná osnova predmetu: 

 Definície kríz, hromadných nešťastí a udalostí, katastrof. Charakteristika špecifických skupín katastrof ako napr. 
bioterorizmus, zbrane hromadného ničenia, konflikty, ozbrojené konflikty.  

 Psychologické následky mimoriadnych udalostí a katastrof. Transgeneračná trauma. PTSD. 

 Definovanie a klasifikácia metód manažmentu rôznych úrovní riadenia a koordinácie prác pri katastrofe.. 

 Komunikácia a multidisciplinárna spolupráca pri humanitárnych katastrofách. Medzinárodné organizácie. 

 Medzinárodné štandardy manažmentu v humanitárnej katastrofe.. 

 Etapy, administrácia, príprava, organizovanie a vyhodnocovanie manažmentu katastrof. 

 Krízová intervencia. TIR. EMDR prístupy a copingové stratégie zvládania stresu pre zasiahnutých a pomáhajúcich.  

 Príprava, výjazd a návrat humanitárneho pracovníka podieľajúceho sa na manažmente kríz a katastrof.  

 Sociálne poradenstvo, manažment v sociálnej práci, riadenie tímov, vodcovstvo a supervízia so zameraním na 
humanitárnu pomoc ako súčasť manažmentu katastrof. 

Odporúčaná literatúra: 

ŠUVADA, J., KALAVSKÁ, A., KRČMÉRY, V., BRÁNIKOVÁ, K., CHRENKA, B. 2021. Princípy manažmentu krízových, mimoriadnych 
situácií a katastrof. Mc.Gurrin Hall, Scranton Publishing House. 

ŠRAMKOVÁ, M., TOPOLSKÁ, A., BARTKOVIAK, M., LULIAK, M. 2020.  Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej 
práci. Příbram.  

ŠÍN, R a kol. 2017. Medicína Katastrof. Praha: Galén. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  Celkový počet hodnotených študentov:  Nový predmet 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: Dr. h. c . mult.  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,  

                   prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

 

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/16 Názov predmetu: Mediácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 6 h prednášky; 6 h semináre za semester 

Výučba blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania 

a prezentácie seminárnych prác. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a vypracovať  seminárnu prácu. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné 

dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia.   

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa absolvovaním predmetu základné teoretické vedomosti z oblasti mediácie. Získa základné vedomosti 

o pojmovom vymedzení a procese mediácie a jej praktickom uplatňovaní. Študent porozumie základným postupom pri 

využití mediácie pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Študent získa základné vedomosti o sociálnych klientoch 

a nevyhnutných spôsobilostiach mediátora pre výkon mediácie v sociálnej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

 Teória mediácie, definícia mediácie, história mediácie. 

 Princípy mediácie, teoretické východiská mediácie. 

 Mediácia ako vzťah, výhody mediácie. 

 Vhodné a nevhodné prípady na mediáciu. 

 Mediačný proces, riadenie mediácie. 

 Systém vyjednávania. 

 Jednotlivé fázy mediácie a ich obsah, dohody v mediačnom procese. 

 Prostriedky a aplikácia mediácie v sociálnej praxi. 

 Podmienky výkonu činnosti mediátora, odborná príprava mediátora. 

Odporúčaná literatúra: 

ŠLOSÁR, D., LICHNER, V. 2018. Mediácia v systéme sociálnej práce. Košice: UPJŠ. 

KUTLÍK, F. 2017. Mediácia v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer. 

SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava: VŠZaSP, 2011.  
HOLÁ, L. 2011. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011.  

PRUŽINSKÁ, J. a kol. 2011. Inšpirácia pre prax sociálnej práce. Bratislava: Iris, 2011.  
ŠIŠKOVÁ, T. – STÖHROVÁ, H. 2008. Mediace.In MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: 

Portál, 2008, s. 135-150.  
Zákon č. 257/2000 Sb. o probační a mediační službě 

Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  91 

A B C D E FX 

25,14% 19,54% 23,24% 28,25% 3,83% 0,00% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Hardy, PhD. , mim. prof. 

                  prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/23 Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovanie seminárnej práce z oblasti 

MChP a úspešne absolvovať výstupný písomný test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú 

hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 

%; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú ucelený pohľad na problematiku misijnej a charitatívnej práce všeobecne, ako aj v špecifických 

podmienkach rozvojových krajín. Spoznajú a porozumejú pojmom misia a charita, vzťahu medzi sociálnou, charitatívnou 

a misijnou prácou. Okrem všeobecných princípov MChP sa oboznámia aj s vybranými cieľovými skupinami a projektmi 

aplikovanej MChP. Študenti spoznajú hodnoty formujúce pracovníka pre MChP, aby ich mohli využiť v praktickej 

angažovanosti v oblasti MChP. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Všeobecná MChP: 

 Cieľ a motívy MChP. Vzťah medzi sociálnou, charitatívnou a misijnou prácou. 

 Biblické východiská MChP. Antropologické východiská MChP. Príklady z dejín MChP. 

 Modely, stratégie a formy misijnej práce. 

 Metódy charitatívnej práce. 

2. Aplikovaná MChP: 

 Hlad a podvýživa. Marginalizované, vylúčené a znevýhodnené skupiny. 

 Sociálny rozmer HIV. 

 Siroty a detskí bezdomovci. 

 Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce doma a v zahraničí. 

 Požiadavky a príprava pracovníkov pre misie a charitu. 

Odporúčaná literatúra: 

BUČKO, L. 2011. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠ ZSP sv. Alžbety. 

RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava: Trnavská univerzita – SAP. 

Benedikt XVI. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV. 

BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD. 

Ján Pavol 2. 1991 Redemptoris missio. Trnava: SSV. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov. 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  78 

A B C D E FX 

86,58% 13,42% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/18 Názov predmetu: Personalistika a manažment 

                              ľudských zdrojov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a úspešne absolvovať písomný výstupný test. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi využívať manažérske nástroje personálnej 

politiky a nástroje na zabezpečovanie a meranie kvality vzdelávacieho procesu so zameraním na sociálnu prácu. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vybrané historické aspekty personalistiky a manažmentu ľudských zdrojov. 

 Proces riadenia ľudských zdrojov s výstupmi a determinujúcou dokumentáciou zameranou na sociálnu prácu 
a sociálne služby. 

 Plánovanie ľudských zdrojov (strategické, krátkodobé a krízové). 

 Celoživotné vzdelávanie. 

 Firemná kultúra. 

 Vodcovstvo – leadership. 

 Inštruktor praxe – príprava na pracovnú pozíciu. 

 E-learning. 

 Benchmarking. 

 Riadenie, meranie a hodnotenie pracovného výkonu. 

 Odmeňovanie a motivácia pracovníkov. 

 Tímová práca, vedenie porád. 

 Silné a slabé stránky personálnej politiky v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 Mobilita pracovného miesta. 

 Time management. 

Odporúčaná literatúra: 

JONIAKOVÁ, Z. a kol. 2016. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Wolters Kluwer.  

KOCIANOVÁ, R. 2010. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing.  

PLAMÍNEK, J. 2009. Týmová spolupráca a hodnocení lidi. Praha: Grada Publishing. 

UHLIG, B. 2008. Time management. Praha: Grada Publishing. 

PLAMÍNEK, J. 2007. Vedení Porád. Praha: Grada Publishing. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o výberový predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  Celkový počet hodnotených študentov:  91 

A B C D E FX 

51,28% 36,45% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny:  10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/25 Názov predmetu: Psychológia zdravia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať písomný test. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné 

dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 

hodnotenia.  

Výsledky vzdelávania: 

Poskytnúť študentom informácie z oblasti psychológie zdravia; význam psychologických faktorov pri udržiavaní dobrého 

zdravotného stavu, pri prevencii ochorení, zvládaní negatívnych stavov, poskytovaní psychologickej pomoci pacientom 

v priebehu zotavovania a uzdravovania; pri vyrovnávaní sa s chronickým ochorením. Naučiť študentov pracovať s odbornou 

literatúrou, vytvárať poznatkovú základňu; spoznať vlastné riziká v správaní, zhoršujúce zdravotný stav; získať vlastný názor 

na celospoločenské problémy súvisiace s problematikou zdravia. 

Stručná osnova predmetu: 

 História, súčasnosť a perspektívy psychológie zdravia. 

 Psychosociálne determinanty zdravia; psychosociálne rizikové a protektívne faktory; sociálna opora a zdravie. 

 Salutogenetický model zdravia; resilience, hardiness, koncepcie stresu, jeho dopad na zdravie, možnosti zvládania. 

 Civilizačné ochorenia a PZ s dôrazom na význam týchto faktorov pri kardiovaskulárnych a nádorových ochoreniach; 
medzipohlavné rozdiely a zdravie. Socioekonomické nerovnosti v zdraví. 

 Teórie učenia a zdravie, motivácia k zmene správania; monitorovanie rizikových faktorov; jedinec/komunita v riziku 
a ako predchádzať chorobám.  

 Protektívne faktory; farmakologická a nefarmakologická liečba ochorení; pohyb a cvičenie v prevencii ochorení 
a udržiavaní zdravia. Program podpory zdravia, zdravá škola. 

 Syndróm vyhorenia, základy prevencie, duševná hygiena. 

 Kvalita života. 

Odporúčaná literatúra: 

VOSEČKOVÁ, A. 2013. Úvod do psychologie zdraví pro studenty sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus. 

https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/studium/voseckova_-_zdravi_a_menoc_i.pdf 

KEBZA, V. 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2004. Pozitívní psychologie. Praha: Portál.  

KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha: Grada. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: Portál. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

68,57% 28,95% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.,  

                   PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

 

https://vszsp.cz/moodle/
https://www.uhk.cz/file/edee/filozoficka-fakulta/studium/voseckova_-_zdravi_a_menoc_i.pdf
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/17 Názov predmetu: Sociálna práca s osobami so sociálno-

ekonomickými problémami 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti na základe absolvovania predmetu získajú široké spektrum poznatkov z oblasti sociálno-ekonomických problémov, 

ktoré sa aj napriek tomu, že sa Česká republika radí medzi vyspelé krajiny 21. storočia dotýkajú značnej časti jej 

obyvateľstva. Budú poznať najčastejšie sa vyskytujúce sociálno-ekonomické problémy, budú vedieť rozanalyzovať príčiny ich 

vzniku. Rovnako si osvoja metódy sociálnej práce s dotknutou klientelou, najmä formou sociálneho poradenstva. Osobitný 

prínos tohto predmetu pre študentov tkvie v tom, že získajú komplexný pohľad do v súčasnosti tak alarmujúcej problematiky 

zadlženosti. 

Stručná osnova predmetu: 

Vybrané príčiny sociálno-ekonomických problémov: 

 nezamestnanosť, 

 rozvodovosť, 

 závislosti a pod. 
Problematika zadlženosti: 

 pôžičky a dlhy, 

 príčiny spôsobujúce problémy so splácaním dlhov, 

 oddlženie a iné. 
Finančná gramotnosť. 

Sociálna pomoc pri sociálno-ekonomických problémoch: 

 Sociálne poradenstvo pre klientov so sociálno-ekonomickými problémami. 

Odporúčaná literatúra: 

VASKA, L. 2014. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. Bratislava: Iris. 

OLÁH, M. a kol. 2012. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety.  

KELLER, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktúra postindustriální společnosti. Praha: Slon. 

ŽILOVÁ, A. 2005. Chudoba a jej premeny na Slovensku. Badín: Mentor, 2005.  

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E FX 

11,25% 23,24% 28,78% 19,87% 16,86% 0,00% 
 

Vyučujúci: Ing. Mgr. Kateřina Hromádková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil :prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

 

https://vszsp.cz/moodle/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 38 z 53 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP2/21 Názov predmetu: Sociálna práca so seniormi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa oboznámia so základnými charakteristikami a prejavmi starnutia a staroby, zdravotnými a sociálnymi špecifikami 

vyššieho veku. Získajú informácie o posudzovaní potrieb seniorov a o poskytovaní sociálnych služieb pre nich. Študenti si 

osvoja základné teoretické vedomosti o paliatívnej starostlivosti. Cieľom predmetu je ďalej oboznámiť študentov 

s možnosťami vzdelávania a aktivít pre seniorov a taktiež s metódami sociálnej práce s touto cieľovou skupinou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vymedzenie pojmov a historický pohľad na starnutie a starobu.  
 Sociálne špecifiká vyššieho veku. 
 Kvalita života seniorov. 
 Posudzovanie sebestačnosti a jeho význam. 
 Metódy sociálnej práce so seniormi. 
 Zdravotnícke služby pre seniorov. Senior ako geriatrický pacient. 
 Paliatívna starostlivosť, terminálne štádium a miesto sociálneho pracovníka ako člena multidisciplinárneho tímu. 
 Komunikačné problémy. 
 Aktivizačné programy pre seniorov (validačná terapia, ergoterapia, arteterapia a pod.). 
 Možnosti vzdelávania a aktivít seniorov, úloha tretieho sektora. Dobrovoľnícka činnosť seniorov 

Odporúčaná literatúra: 

DIVIŠOVÁ, M., KAMANOVÁ, I. 2018. Adaptácia seniorov na rezidenciálnu starostlivosť. Ružomberok: Verbum. 

BALOGOVÁ, B. 2016. Senioři v krizových situacích. Praha: Portál. 

HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče o seniory. Praha: Grada.  

HETTEŠ, M. 2011. Starnutie v spoločnosti: vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety.   

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon ČNR č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a přísp. na pol. zam., ve znění pozděj. předpisů 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov. 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  78 

A B C D E FX 

21,25% 35,24% 25,41% 10,08% 8,02% 0,00% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.,  

                  doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/07 Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností : hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 

potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 

celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámenie so základnými princípmi a úlohami paliatívnej starostlivosti, indikáciami a sieťou paliatívnej starostlivosti, 

potrebami nevyliečiteľne chorých a ich riešením, úlohou sociálneho pracovníka v rámci interdisciplinárnej tímovej práce pri 

zabezpečovaní paliatívnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu: 

 História paliatívnej starostlivosti. 

 Filozofia paliatívnej starostlivosti, definície, pojmy. 

 Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou. 

 Kritériá na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. 

 Rozdelenie paliatívnej starostlivosti. 

 Komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. 

 Liečba symptómov v paliatívnej starostlivosti. 

 Kompetencie členov interdisciplinárneho tímu. 

 Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie. 

Odporúčaná literatúra: 

BYDŽOVSKÝ, J., KABÁT, J. a kol. 2019. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. Praha, Příbram: Most k domovu a 

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna. 

SMOLEŇOVÁ, L. 2019. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava: Trnavská univerzita. 

ANDRÁSI, I. a kol. 2015. Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti. Martin: Osveta.  

MOJTOVÁ, M. 2014. Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Bratislava: SAP, 2014.  

SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospice a umení doprovázet. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

34,25% 31,27% 18,15% 16,33% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

  

https://vszsp.cz/moodle/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 40 z 53 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/06 Názov predmetu: Teória organizácie a riadenia tímov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 
prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 
samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a vypracovať výskumný projekt. Kredity 
nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné 
dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového 
hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja sprostredkovaním základných poznatkov aktuálny stav, spôsoby a možnosti organizácie a riadenia tímov 
s dôrazom na vedenie členov tímu spôsobom, ktorý vyzdvihuje ľudský faktor a rozmer ako základný determinant aj pri 
vysoko výkonných pracovných tímoch. Dokážu pracovať s odbúraním stereotypov v myslení a správaní členov tímu, 
spoznajú špirálu rozvoja tímu i jednotlivcov v praxi, budú poznať a dokážu pracovať s technikami na posilnenie tímu, rozvoj 
tvorivosti, sebapoznania a zlepšenia komunikácie v tíme, budú mať možnosť odborne hodnotiť jednotlivcov i tímy 
a pracovať so spätnou väzbou manažéra o efektivite  jeho práce. Počas vzdelávania budú mať možnosť vlastnej skúsenosti 
komparácie teoretických poznatkov a praxe v cvičeniach zameraných na plnenie tímových úloh. 

Stručná osnova predmetu: 
I. Teoretická úroveň 

 Druhy spoločenských skupín v teórii a v praxi. 

 Spôsoby prípravy tímov. 

 Vedenie tímov a spôsoby ako sa identifikovať s efektívnymi postupmi vedenia tímov. 

 Krízy a poruchy tímov a spôsoby ako im predchádzať. 

 Význam schôdze a spôsoby jej vedenia. Tímový vedúci 

 Štruktúra rolí v tíme, špecifiká prístupov v riadení tímov. 
II. Aplikačná úroveň 

 Techniky efektívneho riadenia tímovej práce. 

 Teambuilding. 

 Praktické cvičenia a hry zamerané na spoluprácu v tíme, firemnú kultúru, identifikáciu členov tímu s tímom 
a budovanie príslušnosti k tímu a k zamestnávateľovi, manažment konfliktov a manažment zmien. 

Odporúčaná literatúra: 
JONIAKOVÁ, Z. a kol. 2016. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Wolters Kluwer.  
MEIER, R. 2009. Úspěšná práce s týmem. Praha: Grada. 
BĚLOHLÁVEK, F. 2008. Jak vést svůj tým. Praha: Grada. 
HERMOCHOVÁ, S. 2006. Teambuilding. Praha: Grada. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinne voliteľný predmet, minimálna požiadavka je 20 študentov.  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 91 

A B C D E FX 

51,28% 36,45% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Vyučujúci: 
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/26 Názov predmetu: Copingové metódy zvládania stresu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 0/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovať seminárnu prácu. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 

91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o syndróme vyhorenia a copingových metódach zvládania stresu. Získajú praktické 

poznatky pre vlastnú psychohygienu a manažment stresu, ktoré sa dajú aplikovať aj pri práci s klientom v strese alebo po 

traume. 

Stručná osnova predmetu: 

 stres, frustrácia a záťaž 

 copingové metódy 

 syndróm vyhorenia 

 syndróm nudy 

 syndróm záchrancu 

 efektívna psychohygiena 

 management stresu 

 práca s klientom v traume 

 práca s klientom v postraume 

Odporúčaná literatúra: 

KLIMENT, P. 2014. Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích. Olomouc: UPOL.  

ŠPATENKOVÁ, N. 2011. Krízová intervence pro praxi. Praha: Grada. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: Portál. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o výberový predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  Nový predmet 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. PhDr. Joža Spurný, PhD.,  

                  PhDr. Ivana Spurná, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/26 Názov predmetu: Sociálna náuka cirkvi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností : hodinová dotácia 1/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovať seminárnu prácu. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 

91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámenie študentov so základnými princípmi sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, ostatných cirkví a možnosťami jej 

aplikovania v sociálnej a charitatívnej práci.   

Stručná osnova predmetu: 

 Stručné dejiny sociálnej náuky cirkvi. 

 Robotnícka otázka v 19. stor. 

 Sociálne encykliky (od Rerum novarum Lev XIII. po súčasnosť). 

 Dôstojnosť ľudskej osoby. Ochrana ľudského života.  

 Princíp spoločného dobra. 

 Moc a autorita štátu. 

 Princíp solidarity. 

 Princíp subsidiarity. 

 Sociálna spravodlivosť. 

 Oprávnenie sociálnej náuky cirkvi. 

Odporúčaná literatúra: 

FRANTIŠEK. 2015. Laudato si’. Trnava: SSV. 

Kompendium sociálnej náuky cirkvi.Trnava: SSV, 2008.  

Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Ružomberok: PdF KU v Ružomberku, 2007. 

KOŠČ, S. 2007. Katolícka sociálna náuka. Ružomberok: PF KU v Ružomberku. 

DUFFEROVÁ, A. 2006. Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi. Bratislava: TF Trnavskej univerzity.  

Benedikt XVI. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o výberový predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: Nový predmet 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/26 Názov predmetu: Úvod do muzikoterapie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: hodinová dotácia 0/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná 

prostredníctvom Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, 

samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a vypracovať seminárnu prácu. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 

91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa oboznámia s vnímaním hudby, princípmi muzikoterapie, historickou a definičnou charakteristikou terapie 

hudbou, uplatnením muzikoterapie v sociálnych službách a zdravotníctve. Osvoja si aktuálne poznatky a princípy aplikácie 

hudobnej terapie v zariadeniach sociálnych služieb. 

Stručná osnova predmetu: 

 Sluch, počutie hudba. 

 Základné štruktúry hudby. 

 Vnímanie počúvanie a prežívanie hudby. 

 Princípy a druhy muzikoterapie 

 Využitie muzikoterapie v zdravotnej starostlivosti. 

 Sociálna práca a muzikoterapia 

 Muzikoterapeutický repertoár. 

 Muzikoterapia ako sociálna práca so seniormi v dennom stacionári. 

Odporúčaná literatúra: 

GERLICHOVÁ, M. 2020. Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada.  
KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2009. Základy muzikoterapie. Praha: Grada.  
VITÁLOVÁ, Z. 2007. Úvod do muzikoterapie a jej využitie v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o výberový predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  Nový predmet 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

  

https://vszsp.cz/moodle/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
                         Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram 

Fakulta: - 

Kód predmetu: SP2/08 Názov predmetu: Verejné financie a poisťovníctvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: dotácia 0/1 (prezenčná forma štúdia blokovo, distančná prostredníctvom 
Moodle https://vszsp.cz/moodle/, semináre aj formou vypracovania a prezentácie seminárnych prác, samoštúdium). 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. ročník, letný semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na seminároch a úspešne absolvovať výstupný písomný test. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. Na hodnotenie A je 
potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % 
celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Oboznámiť poslucháčov študijného programu sociálna práca s pojmami verejné financie, rozpočet, fiškálna politika, verejné 
príjmy a výdavky, ako aj základnými informáciami z oblasti zdravotného poistenia, povinnosti poistencov, platiteľov 
poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby ich dokázali aplikovať do sociálnej práce a praxe sociálnych 
služieb. 

Stručná osnova predmetu: 

 Finančná veda, verejné financie a fiškálna politika. 

 Základy finančnej vedy – historický kontext. 

 Vývoj teórií verejných financií, systém verejných financií. 

 Fiškálna politika, nástroje fiškálnej politiky. 

 Funkcia verejných financií. Alokačná funkcia verejných financií.  

 Verejné financie ako sústava rozpočtových transakcií. 

 Verejné príjmy a výdavky. 

 Makroekonomické súvislosti verejných financií. 

 Štruktúra verejných financií. 

 Charakteristika ostaných príjmov verejných rozpočtov. 

 Zdravotné poistenie – základná charakteristika. 

 Poistenec, platiteľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, jeho poslanie a vzťah k zdravotným poisťovniam. 

Odporúčaná literatúra: 
Hamerníková, b. 2017. Veřejné finance. Praha: Wolters Kluwer ČR.  
OCHRANA, F. a kol. 2010. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada. 
SIVÁK, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratislava: Iura Edition. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o výberový predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 78 

A B C D E F 

78,25% 21,75% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: 
Ing. Mgr. Katarína Hromádková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 
  

https://vszsp.cz/moodle/
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5. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh(alebo hypertextový odkaz).  
 
https://vszsp.cz/moodle/ 
 

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

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., vedúci Katedry sociálnej práce, E-mail:xxx 

   Vyučované predmety:    Metódy sociálnej práce so skupinou, Teória sociálnej práce, Etika sociálnej práce, 
              Supervízia v sociálnej práci, Komunitná sociálna práca 
 

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). 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  E-mail:xxx   
Vyučované predmety:     Sociálna práca so seniormi, Sociálna práca v zdravotníctve,  
     Odborná prax I-IV, Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 
 

      doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., MBA, mim. prof. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12276  
 E-mail:xxx 
 Vyučované predmety:      
 

     prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. E-mail:xxx 

 Vyučované predmety:     Aplikovaná sociálna politika, Politika zamestnanosti 
 
      doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. E-mail:xxx 
 Vyučované predmety:     Krízová intervencia, Komunitná sociálna práca 
               Sociálna práca  so skupinou, Sociálna práca so seniormi 
 
c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného 

programu.  
 

Linky: 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
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/ 
 

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov 
vysokých škôl,  s uvedením kontaktov).  

 
Je súčasťou študijného plánu (pozri vyššie) 

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).  
 
Zoznam s kontaktmi  je pre študentov zverejnený na webe: 
https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/43826/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.03.2
021%20-%20upraven%C3%A1.pdf   (k prístupu je potrebné heslo do Moodlu) 
 
doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.Kontaktné údaje: xxxx  Preferovaná komunikácia: email 
1. Prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb 
2. Terapie poskytované v zariadení pre seniorov a ich význam v živote ľudí vyššieho veku 
3. Dobrovoľníctvo v živote ľudí so zdravotným postihnutím a jeho význam (bližšia špecifikácia zdravotného postihnutia na 

základe dohody so študentom) 
 
PhDr. Michaela Dávidová, PhD. Kontaktné údaje: xxxxxx. Preferovaný kontakt: email, telefonicky. 
4. Prevalencia a sociálna prevencia patologického hráčstva v Českej republike 

https://vszsp.cz/moodle/
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12389
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12258
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12276
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16374
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12469
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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/
https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/43826/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.03.2021%20-%20upraven%C3%A1.pdf
https://vszsp.cz/moodle/pluginfile.php/43826/mod_resource/content/1/Datab%C3%A1za%20t%C3%A9m%20k%2017.03.2021%20-%20upraven%C3%A1.pdf
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5. Kompenzácie zdravotného postihnutia v podmienkach Českej a Slovenskej republiky z pohľadu praxe 
6. Kvalita života sociálnych pracovníkov pracujúcich vo verejnej správe v Českej republike (prípadne iná oblasť pôsobnosti 

– sociálne služby...) 
7. Prevalencia a sociálna prevencia sebapoškodzovania adolescentov vo vzťahu k rodinným determinantom v Českej 

republike 
8. Vlastná téma po konzultácii – prípadnej modifikácii podľa výskumného zamerania. 

PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. Kontakt: xxxxxx 
  Konzultace: písemná, telefonická. 
9. Prevence syndromu vyhoření u pomáhajících profesí (v regionu, zařízení) 
10. Volná témata vztahující se k sociální práci. 

prof. PhDr. Mária Hardy, PhD. Kontakt: xxxxxxxx 
 Preferovaná forma komunikácia e-mailom. 
11. Sociálna prevencia generačnej chudoby ako sociálneho problému 
12. Možnosti eliminácie generačnej chudoby v kontexte sociálnej prevencie v meste/regióne 
13. Misijná a charitatívna práca 
14. Krízová intervencia v kontexte domáceho násilia 
15. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v (konkrétnej obci/samosprávnom kraji) 
16. Manželstvo ako sociálny fenomén v kontexte aplikovanej sociálnej práce 

Mgr. Mária Jackulíková, PhD. Kontakt:xxxxxxxxxx 
  Preferovaná forma komunikácie - hlavne e-mailovou komunikáciou. 
17. Integrácia ako jedna zo stratégií adaptácie migrantov  
18. Potenciály sociálnej práce v problematike migrácie v Českej republike (na Slovensku) 
19. Maloletí bez sprievodu v Českej republike (na Slovensku) a ich životné podmienky  
20. Význam multikultúrnej výchovy v procese edukácie sociálnych pracovníkov 
21. Kultúrne špecifické aspekty sociálnej komunikácie  v pomáhajúcich profesiách  

Mgr. Juraj Janček, PhD. Kontakt: xxxxxxxxx 
 Preferovaná forma komunikácie - hlavne e-mailovou komunikáciou. 
22. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na život rodiny z pohľadu sociálnej práce 
23. Komparácia kvality života seniorov v domácom a inštitucionálnom prostredí 
24. Úlohy sociálneho pracovníka v sociálnoprávnej ochrane detí (v regióne, meste) 
25. Sociálnoprávna ochrana detí (špecifikovanie témy podľa dohody s konzultantom) 
26. Realizácia programov prevencie sociálnopatologických javov na základných školách vo vybranom meste alebo regióne 
27. Nezamestnanosť mládeže ako sociálny problém v súčasnej spoločnosti 
28. Kyberšikanovanie a možnosti jeho prevencie u detí a mládeže 
29. Ochrana detí pred násilím  (špecifikovanie témy podľa dohody s konzultantom) 
30. Sociálne služby pre seniorov  (špecifikovanie témy podľa dohody s konzultantom) 

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. xxxxxxxxx 
Preferovaná forma komunikace: e-mailová komunikace, konzultace ve virtuální platformě (Teams, Zoom, Skype). Místo 

školení: Hradec Králové.  
31. Ohrožené dítě (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
32. Domácí násilí (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
33. Oběti trestných činů (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
34. Alternativní tresty (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
35. Restorativní justice (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
36. Probace a mediace (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
37. Krizová intervence (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 
38. Kriminalita dětí a mládeže (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci) 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. xxxxxxxxxx 
 Konzultácia: osobná (Příbram) / písomná (E-mail) 
39. Dilemy rešpektovania ľudských práv v sociálnych službách 
40. Rešpektovanie ľudských práv ako podmienka kvality vybraného druhu sociálnych služieb  
41. Rola kľúčového pracovníka v sociálnych službách  
42. Význam a dilemy individuálneho plánovania v sociálnych službách 
43. Inšpekcie kvality sociálnych služieb 
44. Komparácia etických kódexov vybraných zariadení sociálnych služieb  
45. Voľné témy v oblasti domáceho násilia, bezdomovectva. 
46. Voľné témy v oblasti bezdomovectva 
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doc. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD. Kontakt: xxxxxxxxx Konzultácia písomná e-mail 
47. Výchova k ľudským právam a sociálna inklúzia mládeže v okrese...Dobrovoľnícka činnosť a proces socializácie mládeže 

v okrese... 
48. Problematika neorganizovanej mládeže v meste i na vidieku v okrese... 
49. Problémy nezamestnanej mládeže v okrese... 
50. Interpretácia a sebainterpretácia v sociálnej práci s klientom 
51. Supervízia a kvalita sociálnej práce 
52. Nové sociálne riziká v súčasnej spoločnosti v regióne... 
53. Volná témata vztahující se k sociální práci. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. Kontakt: xxxxxxxx 
 Konzultácia: osobná (Příbram) / písomná (E-mail) 
54. Postoje prijímateľov preventívnych aktivít k aplikácii preventívnych programov polície na základných školách z hľadiska 

ich účinnosti 
55. Sociálna starostlivosť o ľudí v produktívnom veku - teória a aktuálny stav 
56. Názory závislých na efektivitu pobytu v resocializačných zariadeniach 
57. Názory supervidovaných na význam supervízie v sociálnych službách 
58. Komparácia práce so závislými v resocializačných zariadeniach  
59. Analýza činností sociálneho pracovníka v reedukačných zariadeniach 
60. Analýza aktuálnych problémov pracovníkov na úradoch práce a sociálnych vecí 
61. Migračná politika Európskej únie ako vplyv obyvateľstva na politické postoje 
62. Možnosti riešenia problematiky spoluzávislosti sociálnou prácou s rodinou 
63. Analýza aktuálneho stavu penitenciárnej sociálnej práce 
64. Vlastné témy podľa výberu na základe vlastných empirických skúseností v problematike závislosti, kriminality, sociálna 

politika, sociálne služby, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, sociálna patológia. 

doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD. Kontakt: xxxxxxxxx  
 Preferovaná komunikácia: prostredníctvom emailu. 
65. Kriminalita ako sociálno-patologický jav v regióne/meste/okrese/kraji XY 
66. Nezamestnanosť a jej dopad na vývoj a výchovu dieťaťa v rodine 
67. Sociálna práca v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody 
68. Postavenie sociálnej práce v penitenciárnej a postpenitenciárnej praxi 
69. Kvalita života klientov v zariadeniach pre seniorov 
70. Prevencia šikanovania a ich sociálne dôsledky 
71. Výkon a organizácia sociálneho poistenia v ČR 
72. Európska sociálna politika a jej komparácia v súčasnosti 
73. Vlastné témy podľa výberu na základe vlastných empirických skúseností v problematike závislosti, kriminalita, sociálna 

politika, sociálne služby, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca. 

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. Kontakt: xxxxxxxxxx, aj osobne (Příbram) 
74. Indikátory profesionalizácie sociálnej práce 
75. Skúsenosti a názory odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb k využitiu supervízie, ako metódy zvyšovania 

ich odbornej kompetencie.  
76. Možnosti využitia mediácie ako metódy sociálnej práce pri riešení rodinných sporov  
77. Vplyv nepriaznivej finančnej situácie na sociálne väzby v rodinnom prostredí  
 
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D. Kontakt: xxxxxx Komunikace přes e-mail a ve městě Praha (Praha 12 Kamýk), přesná adresa 

bude se studenty domluvena.  
78. Sociální práce v paliativní péči – zdroj frustrace? 
79. Úspěšnost sociálního pracovníka v paliativní péči Supervize – realita v praxi sociálních pracovníků?  
80. Motivace pomáhajících v praxi paliativní péče  
81. Představy sociálních pracovníků o dobré smrti  
82. Sociální pracovník v domácím hospici  
83. Očekávání umírajících a doprovázejících od sociálních pracovníků  
84. Komparace sociální práce v ČR a v SR v kontextu poskytované paliativní péče  
85. Komparace paliativní péče ve vybraných zemích EU  
86. Komparace hospicové péče ve vybraných zemích EU 
87. Srovnání nemocniční paliativní péče a péče v hospicovem zařízení 
88. Komparace vybraných hospicových zařízení 
89. Prostor pro víru při poskytování paliativní péče  
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90. Využití supervize v hospici 
91. Specifika sociální práce s mladistvými odsouzenými  
92. Sociální práce v postpenitenciární péči  
93. Komparace sociální práce s odsouzenými ženami a muži  
 
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, PhD. Kontakt: xxxx Komunikace přes e-mail a ve městě Praha (Praha 12 Kamýk), přesná adresa 

bude se studenty domluvena.  
94. Sociální a psychologické faktory ovlivňující adaptaci sociálního pracovníka na výkon profese  
95. Interpersonální konflikty v pracovních týmech a možnosti jejich řešení pomocí supervize  
96. Zacházení s mocí v profesi sociálního pracovníka  
97. Aktivizace seniorů v domově pro seniory  
98. Supervize jako součást prevence syndromu vyhoření  
99. Sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu  
100. Komunikačně náročné situace v profesi sociálního pracovníka  
101. Stresory v práci sociálního pracovníka a možnosti jejich eliminace  
102. Specifika sociální práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 
103. Přenos a protipřenos v sociální práci  
 
RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD. Kontakt: xxxxx  . 
104. Bezdomovectvo ako sociálny problém vo vybranom meste 
105. Sociálna práca s rodinami pri riešení záškoláctva 
106. Prínosy dobrovoľníctva v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí 
107. Prevencia kyberšikanovania z aspektu školskej sociálnej práce  
108. Reminiscenčná terapia seniorov  
109. Komunikácia ako socioterapeutický nástroj 
110. Internetová závislosť v období adolescencie a možnosti prevencie 
111. Kvalita života seniorov a senioriek vo vybranom zariadení sociálnych služieb  
112. Téma podľa vlastného výberu. 
 
 
f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.  
 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky pedagógov a školiteľov  sú uvedené na stránke pracoviska:  

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  

 
g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 

   Bc. Jiří Burda:  xxx (1. ročník Mgr) 
   Bc. Petra Lehká:  xxxx (2. ročník Mgr) 

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

konzultácií).   
 

doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. - Možnosť osobného stretnutia alebo on-line stretnutia v pracovný deň v čase od 

08.00 h do 10.00 h a v podvečer od 16.00 h do 19.00 h cez SKYPE po predošlom e-mailovom dohovore: xxxx (e-mail 

slúži aj ako prístup v aplikácii Skype).  

 
i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací 

referát a podobne (s kontaktmi).  
 
Mgr. Peter Vadócz, asistent pracoviska, študijný referent 

e-mail:  xxxxx 

tel.:  xxxx 

 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
mailto:BurdaTD@seznam.cz
mailto:petra.lehy@seznam.cz
mailto:vrankova.emilia@gmail.com
mailto:asistent@vszsp.cz?subject=Zpr%C3%A1va%20z%20webu%20VSSVALZBETY.SK
mailto:asistent@vszsp.cz?subject=Zpr%C3%A1va%20z%20webu%20VSSVALZBETY.SK


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 49 z 53 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
a) 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).   

 
Sídlo pracoviska, Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. 
o., je na adrese Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II, Česká republika. Budova je lokalizovaná v centru miesta s 
ľahkou prístupnosťou a dobrým dopravným spojením do Prahy. Laboratórne podmienky kopírujú model 
nemocničnej izby, boxu jednotky intenzívnej starostlivosti a práce v teréne. 
 

 Kancelár školy – PC s pripojením k internetu, 2 multifunkčné tlačiarne (A3 atrament, A4 laser), systém pre 
bezdrôtové vysielanie obrazu na informačnú obrazovku na chodbe 

 Zázemie pre učiteľov – 3 izby (PC s pripojením k internetu, stôl, stoličky, posteľ), kuchyňa, kúpeľňa  

 Riaditeľňa – 2× PC s pripojením k internetu, tlačiareň (A4, laser) 
 

 Aula – 200 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, whiteboardom, 

 Poslucháreň 1 – 125 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, whiteboardom; 

 Poslucháreň 2 – 90 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom,  whiteboardom; 

 Poslucháreň 3 – 115 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, whiteboardom; 
 

 Odborná učebňa anatómie a fyziológie (využívaná pre predmety v oblasti SPV vývikov) – 20 miest, PC 
s pripojením na internet, projektorom 
o anatomické a fyziologické obrazy a schémy, poster kostry človeka, 
o modely: kostra človeka v životnej veľkosti, kostra človeka zmenšená, kostra lebky, kostra nohy, kostra ruky, 

kostra panvy, chrbtica s miechou, lumbálne stavce, lumbálne stavce s herniáciou, kĺby (rameno, koleno, lakeť), 
torzo s vnútornými orgánmi, torzo s vyobrazením svalov, srdce, oko; 
 

 Odborná učebňa prvej pomoci (využívaná pre predmety v oblasti základov prvej pomoci) 
o resuscitačné a iné trenažéry: Laerdal LittleAnne QCPR (dospelý), Laerdal SkillMeter (dospelý) 2×, Ambu Man 

(dospelý), Laerdal LittleJunior (dieťa), Laerdal ResusciBaby (dojča), Prestan Infant (dojča), model dýchacích 
ciest, model k vyšetreniu kraniotraumy Laerdal Mr. Hurt, 

o príslušenstvo ku KPR: resuscitačné vaky s maskami pre dospelé i deti, vreckové resuscitačné masky, trenažér 
automatizovaného externého defibrilátora, feedback devices CPRezy a PocketCPR, 

o materiál pre poskytovanie prvej pomoci: obväzový materiál, dlahy (SamSplint, Unisplint, vakuové), krčné 
goliere (Ambu, Leardal, XCollar), panvové pásy Sam PelvicSling a T-POD, vákuový matrac 2×, batériová 
odsávačka LSU, manuálna odsávačka Ambu TwinPump, 

o ukážky liekov: EpiPen (+ trenažér), Diazepam Desitin Rectal Tube, Rectodelt, Ventolin inhaler N +spacery, 
Glucagen 1 mg hypokit, 

o pomôcky pre prvú pomoc:  pulzný oxymeter, glukometer, 
o transportná a imobilizačná technika:  sanitná nosidla s podvozkom Ferno, scoop rám, transportné kreslo Evac-

Chair 2×, chrbticová dlaha K.E.D. a S.E.D., trakčné dlahy, transportná plachta pre ležiaceho a pre sediaceho, 
fixátory hlavy Speed Blocks, Ferno a Ambu HeadWedge, motocyklistická prilba; 
 

 Odborná učebňa ošetrovateľstva – 15 miest, PC s pripojením na internet, projektorom(využívaná pre predmety 
v oblasti zdravotníctva, somatológie a SPV výcvikov) 
o nábytok: polohovateľné nemocničné lôžko Linet s príslušenstvom (nočný stolík, stolík na servírovanie jedla), 

vyšetrovacie (ambulantné) lôžko, inštrumentačný stolík, 
o trenažéry:  celotelový model pacienta, model k zavádzaniu žaludočnej sondy, modely pre i.v. a i.m. injekcie, 

elektronický trenažér k auskultačnému aj palpačnému meraniu tlaku krvi 3×, trenažér pre klyzma a katetrizáciu 
močového mechúra s výmenným genitálom, torzo muža pre katetrizáciu močového mechúra, torzo ženy pre 
katetrizáciu močového mechúra, pôrodnický trenažér s plodom (chlapec, dievča), miniatúrny model panvy 
s plodom, 

o prístrojová technika:  vyšetrovacia lampa, pulzný oxymeter, 12svodý elektrokardiograf Cradiette Daedalus, 
infúzna pumpa, injekčný dávkovač Fresenius Orchestra, prenosný kardiotokograf Toitu, vreckový fetálny 
doppler, glukometer, 

o pomôcky: tlakomery (rôzne typy: aneroidové nástenné, príručné, elektronické), fonendoskopy (rôzne typy), 
lekárske teplomery, pôrodnícky stetoskop, pomôcky pre hygienu pacientov, stomické pomôcky, inzulínové 
perá,  

o spotrebný materiál (injekčný, obväzový, materiály na ošetrovanie rán...); 
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 Odborná učebňa akútnej starostlivosti (využívaná pre predmety v oblasti zdravotníctva, somatológie a SPV 
výcvikov) 
o lôžka a transportné prostriedky:  polohovateľné nemocničné lôžko, sanitná nosidla s podvozkom Ferno, 
o trenažéry:  celotelový elektronický model pacienta Laerdal Kelly, celotelový elektronický resuscitačný model 

Ambu AirwayMan W, celotelový elektronický model dojčaťa (možnosť EKG, zvukov srdca a pľúc, 
endotracheálnej intubácie), trenažéry k endotracheálnej intubácii 6× (trucorp, Ambu 2×, BroncoBoy, no-name), 
trenažér pre koniotómiu, simulátory EKG kriviek 2×, model k otoskopickému vyšetreniu ucha, model 
k oftalmoskopickému vyšetreniu oka, 

o monitory vitálnych funkcií:  Agilent Philips M3 (EKG, TK, SpO2, TT), WelchAllyn Atlas (EKG, TK, SpO2, TT), Propaq 
(EKG, TK, SpO2), 

o defibrilátory/monitory:  Lifepak 12 2× (vrátane 12svodého EKG, SpO2), Lifepak 20 2×, CardiAid 200 
o elektrokardiograf: Schiller AT-3 
o pľúcne ventilátory:  T-Bird VSO2, Newport HT50, transPac, Dräger Oxylog, Weinmann Medumat, 
o ultrasonograf:  Toshiba JustVision 200 s videoprinterom Mitsubishi, 
o infúzna technika:  lineárne dávkovače 3× (Polymed, Fresenius, Alaris), infúzna pumpa 2× (Argus, Braun), 
o pomôcky pre spriechodnenie dýchacích ciest:  laryngoskopy (MacIntosh, Miller, McCoy), videolaryngoskopy 

(AirTraq, iView), kombirúrky CombiTube, laryngeálne masky (rôzne typy), laryngeálne tubusy, zavádzače, bužia 
Eschmann, kapnometer EMMA, 

o ďalšie pomôcky: pulzné oxymetry (BCI, DatexOhmeda TuffSat...), vŕtačka pre intraoseálny prístup EZ IO 2× 
(+cvičné ihly a kosti) a B.I.G., batériová odsávačka, kardiopumpa CardioPump, otoskopy, oftalmoskopy, modely 
a pomôcky k šití rán, Sengstakenova-Blakemoreova sonda, stimulátor k dočasnej vnútornej kardiostimulácii, set 
pre invazívne monitorovanie krvného tlaku, tamponáda epistaxie ai. 

 
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).  

 
Študenti môžu ďalej využívať príručnú knižnicu a študovňu Ústavu sv. J. N. Neumanna v budove školy (1 550 zväzkov) 

vybavenú 3 počítači pripojenými k internetu a k tlačiarni/skeneru/kopírke, laminátorom a strojom na hrebeňovú väzbu. 

Knižnica ústavu má k dispozícii požičovňu monografií, učebných textov a elektronických dokumentov, záverečných ale aj 

kvalifikačných prác bakalárskych. Knižnično-informačné služby sú zamerané na služby výpožičné, konzultačné, 

reprografické, určené pre študentov a pre pedagógov ústavu.  

Na chodbe ústavu majú študenti k dispozícii 2 počítače s pripojením na internet. Budova školy je ďalej pokrytá signálom 

voľnej WiFi siete „VSZ-SP-FREE“. 

Ďalej môžu používať knižnicu v budove SZŠ a VOŠZ, kde sa nachádza cez 5 tisíc knižných titulov na vypožičanie. Študenti 

zmluvne využívajú knižnicu nemocnice, kde majú k dispozícii 10 tisíc titulov odbornej literatúry, vrátane domácich i 

zahraničných periodík. Knižnica sa pravidelne dopĺňa novými titulmi vrátane odborných časopisov, skrípt, učebníc a 

zborníkov. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami. Nemocničná knižnica je k dispozícii študentom v 

pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod. V knižnici je študovňa s 

pripojením na internet, ktorú študenti môžu využívať na samoštúdium.  

Študenti a vysokoškolskí učitelia môžu využívať aj služby knižnice VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave na Námestí 1. 

Mája č. 1 a Slovenskej Lekárskej knižnice v Bratislave cestou on-line – vyhľadávanie cez webovú stránku SLK v Bratislave. 

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. 

Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
 
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna prevádzkuje študentský informačný a e-learningový systém bežiaci na platforme 

LMS Moodle (https://vszsp.cz/moodle alebo https://moodle.vszsp.cz). Každý zapísaný študent disponuje unikátnym 

prístupovým menom a heslom zabezpečujúcim prístup ku študijným materiálom a potrebným informáciám 

v jednotlivých predmetoch aktuálneho štúdia, taktiež aj náhľad do elektronickej evidencie svojich študijných výsledkov. 

 

Okrem toho má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO WEBEX.   

 
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://vszsp.cz/moodle
https://moodle.vszsp.cz/
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Najčastejší partneri pre realizáciu odbornej praxe s ktorými pracovisko uzatvára Dohodu o spolupráci pri zabezpečení 

odbornej praxe študentov na príslušný akademický rok: 

 Ústav péče o seniory Třemošná, z. ú. 

 Sociální poradna – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbrami 

 Vězeňská služba ČR – Věznice Světlá nad Sázavou 

 OSSZ Plzeň-město, Americká 28 – 30, 303 18 Plzeň 

 Centrum primární prevence Středočeského kraje – Nymburk 

 Domov Harmonie Mirošov 

 Psychiatrie Roudnice 

 LAMPA, z. s., Husova 89, 47124 Mimoň 

 Kontaktní centrum Havířská 11 Plzeň 

 ProSeneo s.r.o. (dříve DS Říčany) 

 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště Rakovník 

 Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb 

 Senior residence Terasy 

 Domov pod hrází, o.p.s. 

 Fakultní nemocnice v Motole 

 DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. 

 Domov U Anežky p.s.s. Náměstí 17. Listopadu 703 Benátky nad Jizerou 

 Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace 

 Město Vysoké Mýto, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb 

 Arcidiecézní Charita Praha, Azylový dům Gloria pro matky a ženy s dětmi 

 Městský úřad Příbram Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Praha západ 

 Vězeňská služba České republiky, Věznice Kynšperk nad Ohří 

 Domov pro seniory, Náměstí T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely 

 Sociální služba azylový dům Praha 2 

 Domov pro seniory Krč 

 Prostor plus o.p.s., Kolín 

 MĚSTO TÁBOR/Městský úřad Tábor – OSPOD 

 Domov pro seniory Květinka s.r.o. 

 Vězeňská služba České Republiky, Věznice Vinařice 

 Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb, Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

 Dům seniorů Michle s.r.o. Praha 

 Úřad práce České republiky, krajská pobočka pro hlavní město Prahu 

 Městský ústav sociálních služeb – azylový dům Strakonice 

 Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb 

 Obec Břasy – terénní Pečovatelská služba Břasy 

 Azylový dům, Sokolov 

 Sdružení pěstounských rodin, z. s., Poradna náhradní péče, Houškova 25, 326 00 Plzeň 

 Úřad městské části Praha 6, odbor sociálních věcí, OSPOD 

 Chytrá Péče s.r.o., tísňová péče, telefonická krizová pomoc – Praha 

 Dětská skupina Zdravínek Oblastní nemocnice Příbram 

 Diakonie Českobratrské církve evangelické - nízkoprahové zařízení v rámci Plzeňského kraje 

 Farní charita Karlovy Vary – Dům sv. Anežky 

  
Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
 
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  

 
Možnosti pre kultúrne a športové vyžitie v meste Příbrami a okolí sú nasledovne: Poutní místo Svatá Hora, Hornický 

skanzen, Památník Vojna, Skanzen Vysoký Chlumec , Muzeum Špýchar Prostřední Lhota, Muzeum zlata Nový Knín, 

Dům Natura, Muzeum III. odboje, Památník Karla Čapka, Památník Antonína Dvořáka, Čechova Stodola, Poutní 

místo Maková Hora, Zámek Dobříš, Muzeum Dobříš, Státní zámek Březnice, Synagoga Březnice, Městské muzeum a 

Galerie Ludvíka Kuby, Podbrdské muzeum, Atom muzeum Javor 51, Centrum ochrany fauny, Státní zámek Mníšek 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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pod Brdy, Muzeum balónového létání, Městské muzeum Sedlčany, Retroautomuzem, Muzeum Váchův Špejchar, 

Vodní elektrárna Orlík, Muzeum kočky na zámku Lnáře, Zámek Blatná, Kino Příbram, Areál letního kina Příbram, 

Galerie Františka Drtikola, Divadlo Antonína Dvořáka. Možnosti pre športové vyžitie: Aquapark, Zimní stadion, Nový 

rybník - kúpanie, minigolf, skatepark.  

 
f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny 

na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
  

Možnosť stáží a mobilít  na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty  

 
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
 
A. Podmienky prijatia pre uchádzačov II. (Mgr.) stupňa štúdia  
1. Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v niektorom príbuznom 
študijnom odbore 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 VŠ, 
rozhoduje rektor. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie  
           https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.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. 
 

Linky: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie           
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.  

 
V ostatnom období boli študenti prijímaní na základe splnených podmienok prijatia. Výber uchádzačov vzhľadom na 

nedostatok sociálnych pracovníkov v DSS a na trhu práce v EÚ boli študenti prijatí v poradí podľa výsledkov 

stredoškolského štúdia.  

Akad. rok Počet uchádzačov  Počet prijatých    Počet zapísaných 

2020/2021 96 96 80 

2021/2022 69 69 67 
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10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania:   
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
 
Výročná vysokej školy správa ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 
 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  
 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
            https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
             https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
 
Linky:      https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
                 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
                 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
                 http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
 
c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  

 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
          https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
11. 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).  

 
- 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 

 
- 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/uplatnenie-absolventov 
 

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