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

Opis študijného programu – osnova
Názov vysokej školy
Sídlo vysokej školy
Identifikačné číslo vysokej školy
Názov fakulty
Sídlo fakulty

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Námestie 1 mája 1, 810 00 Bratislava
31821979
Ústav bl. P.P. Gojdiča
Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov

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.
a)

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

Odbor: 33. Sociálna práca (angl. Social Work) Kód programu: 106889, UIPŠ kód: 7761T00, Kód odboru: 7761
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106889
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.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o
Sídlo vysokej školy: Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov
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 33. Sociálna práca)
g)

Forma štúdia
Externá
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h)
i)
j)
k)

2.
a)

Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej
škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa
Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 3 roky
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
13
58
2021/2022
50
19
51
Profil absolventa a ciele vzdelávania
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.
Akademická disciplína sociálna práca sa oproti Bc. štúdiu v Mgr. programe opiera viac vo teórie sociálnej práce, ostatné humanitné vedy
a domáce špecifiká (napr. vzťah k marginalizovaným rómskym komunitám a pod.). Študenti získavajú poznatky aj z výskumov, konferencií
a iných odborných podujatí, sledujú kultúrny a politický život v krajine, špecifiká miestnych komunít v ktorých žijú a orientujú sa vo vedeckých
databázach ako WoS či Scopus. Magisterské štúdium sa opiera o niekoľko pilierov:
1. Výučba podložená aktuálnymi, platnými a spoľahlivými vedeckými poznatkami.
2. Poskytovanie príležitostí pre študentov hodnotiť kriticky získané poznatky a nadobudnúť výskumné zručnosti.
3. Zapojenie študentov do výskumu,
4. Ponuka odborných stáží na ktorých sa implementujú štandardy kvality sociálnych služieb.
5. Podporte študentov pri získavaní a rozvíjaní schopností hodnotiť kvalitu sociálnej práce počas praxe.
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
b)

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

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

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

T_Z_OSP_1/2020

Strana 2 z 46

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

3.
a)

Uplatniteľnosť
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu sociálna práca v magisterskom stupni sa uplatnia na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako
sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, mediátori a manažéri v sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej
správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR, Migračný úrad SR a iné), samosprávy a v rezortných vzdelávacích zariadeniach. Absolvent tohto
magisterského štúdia nájde uplatnenie ako sociálny pracovník v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb,
zariadeniach migračného úradu, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody,
reedukačných centrách, a v zdravotníckych zariadeniach.
Uplatní sa ako manažér v sociálnych organizáciách, vo verejnej správe, v sociálnej ekonomike, v riadiacich a kontrolných inštitúciách, ale aj v
medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod. Môže sa aktívne podieľať na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy, ako
analytik a výskumník v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Sociálni
pracovníci nachádzajú uplatnenie aj v oblasti duševného zdravia v zdravotníckych zariadeniach alebo rehabilitácií ľudí so skúsenosťou
s duševným ochorením (klinická sociálna práca), ďalej v školách, nemocniciach, súkromných spoločnostiach ako tvorcovia sociálnych politík
podniku alebo vo výskume a vzdelávaní. Osobitné uplatnenie nájde v organizáciách tretieho sektora, a v komunitnej starostlivosti. Podľa
údajov portálu profesia.sk bola sociálna práca v prvej päťke najžiadanejších profesií.
b)

Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

c)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Naši absolventi študijného odboru Sociálna práca nachádzajú široké uplatnenie ako inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni kurátori,
opatrovatelia, sociálni poradcovia, supervízori, mediátori či sociálni preventisti. Okrem slovenských študentov získavajú u nás vysokoškolské
vzdelanie aj Česi alebo zahraniční Slováci z Rakúska a Srbska. Pri hodnotení postupujeme podľa krokov odporúčaných Medzinárodnej federácie
sociálnych pracovníkov (IFSW) z 1.8.2020 – Globálne štandardy výchovy a vzdelávania v sociálnej práci (https://www.ifsw.org/globalstandards-for-social-work-education-and-training/). Našou ambíciou je, aby súčasné aj budúce generácie záujemcov o sociálnu prácu mali
dostupné kvalitné vzdelávanie vychádzajúce z výskumu a dobrej praxe.
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
4.
a)

Štruktúra a obsah študijného programu
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 skupinu, komunitu, seniorov, chorých, osoby so sociálno-ekonomickými problémami a osoby vo výkone trestu odňatia
slobody alebo väzby a po ich prepustení;
schopnosť navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov v makro, mezo
i mikroprostredí;
schopnosť interdisciplinárnej a multidisciplinárnej spolupráce, manažovania tímu, ľudských zdrojov, zariadení sociálnych služieb
a sociálnych organizácií;
realizovať a koordinovať výskum v sociálnej oblasti, aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich
v aplikáciu pre rozvoj odboru sociálna práca, spolu so schopnosťou kritického úsudku;
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Kompetencie
sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre vedenie a facilitovanie skupiny a tímov, špecializované sociálne poradenstvo, manažovanie
sociálnych inštitúcií;
spôsobilosti formulovať informácie o postupe a výsledkov riešenia úloh v sociálnej práci a sociálnej politike, komunikovať
o odborných názoroch s odborníkmi a prezentovať sociálnu prácu širokej verejnosti;
schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume a projektovej činnosti.
Obsahom štúdia sú jasne ukotvené nosné témy jadra znalostí študijného odboru Sociálna práca podľa vyhlášky č. 244/2019 Z. z. medzi ktoré
patria: supervízia sociálnej práce, mediácia, krízová intervencia, teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne
súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky,
sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia
ťažko zdravotne postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, manažment a projektovanie v sociálnej práci
a metodológia výskumu v sociálnej práci.
b)

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

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

V študijnom pláne spravidla uvedie:
jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové
predmety,
v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),
pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli
naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),
prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,
pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie,
záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie,
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,
metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami
predmetov),
osnovu/ sylaby predmetu,
pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),
kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,
osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,
učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),
miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).
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Sociálna práca
Sociálna práca, 1. ročník, ZS, Mgr.
PREDMET

KREDITY

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

VYUČUJÚCI

RȎZNE

Metódy sociálnej práce so skupinou

6

P

2/2

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
mimoriadny profesor
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Aplikovaná sociálna politika

6

P

2/0

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Etika sociálnej práce

4

P

2/0

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD

Manažment katastrof a psychosociálna
pomoc

4

P

1/1

Sociálna práca v zdravotníctve

3

P

1/1

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

Metodológia výskumu v sociálnej práci

3

P

1/1

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

Odborná prax I

2

P

0/6 72h

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc..
doc. RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
mimoriadny profesor
Mgr. et. Mgr. Silvia Zábavová, PhD.

Teória organizácie a riadenie tímov
Copingové metódy zvládania stresu

2
2

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

30
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Sociálna práca, 1. ročník, LS, Mgr.
PREDMET
Teória sociálnej práce

KREDITY
6

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA
P

VYUČUJÚCI

RȎZNE

2/2

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek,
PhD.

Sociálne poradenstvo

4

P

2/0

Krízová intervencia

3

P

1/1

Politika zamestnanosti

3

P

2/0

SPV – poradenské zručnosti

3

P

0/3 36 h.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor

Základy aplikovanej štatistiky

3

P

1/1

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD

Ročníková práca

2

P

0/2

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD
doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti

2

P

1/1

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD,
MPH
PhDr. Petra Melikantová, PhD.

Odborná prax II

2

P

0/6 72 h

Mediácia

2

PV

1/1

Sociálna práca s osobami

2

PV

1/1

so sociálno-ekonomickými problémami
POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

30

(práca s klientom pod supervíziou)

T_Z_OSP_1/2020

doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek,
PhD.
Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč,
CSc.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor
Mgr. et. Mgr. Silvia Zábavová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek,
PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek,
PhD.
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Sociálna práca, 2. ročník, ZS, Mgr.
PREDMET

KREDITY

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

VYUČUJÚCI

RȎZNE

Komunitná sociálna práca

6

P

2/2

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor

Supervízia v sociálnej práci

6

P

2/0

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor

Manažment v sociálnej práci

5

P

1/1

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.

Penitenciárna a postpenitenciárna
sociálna práca

4

P

1/1

doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek,
PhD.

Misijná a charitatívna práca

3

P

1/1

Seminár k diplomovej práci

2

P

0/2

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

Metodológia kvalitatívneho výskumu

2

PV

1/1

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.

Úvod do muzikoterapie

2

PV

1/1

doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc.

Sociálna náuka cirkví

2

V

0/1

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

28

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.

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

SPV – supervízia

Diplomová práca - vypracovanie a
obhajoba
Štátna skúška - Teória sociálnej práce

KREDITY

4

P

0/3 36 h

VYUČUJÚCI

RȎZNE

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor

20

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

3

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD,
MPH,
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová,
PhD., mimoriadny profesor

Štátna skúška - Metódy aplikovanej
sociálnej práce

3

Štátna skúška - Aplikovaná sociálna
politika

3

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE)

33

T_Z_OSP_1/2020

TYP
HODINOVÁ
PREDMETU DOTÁCIA

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
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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.

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

f)

g)

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

h)

Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).:
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/instituty/institut-socialnych-vied-a-zdravotnictva

i)

Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:
pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,
možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,
pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,
postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,
postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy:
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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
Metódy sociálnej práce so skupinou

Odborná prax II (práca s klientom pod supervíziou)

Aplikovaná sociálna politika

Komunitná sociálna práca

Etika sociálnej práce

Supervízia v sociálnej práci

Manažment katastrof a psychosociálna pomoc

Manažment v sociálnej práci

Sociálna práca v zdravotníctve

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca

Metodológia výskumu v sociálnej práci

Misijná a charitatívna práca

Odborná prax I

Seminár k diplomovej práci

Teória sociálnej práce

SPV – supervízia

Sociálne poradenstvo

Teória organizácie a riadenie tímov /PV/

Krízová intervencia

Copingové metódy zvládania stresu /PV/

Politika zamestnanosti

Mediácia /PV/

SPV – poradenské zručnosti

Sociálna práca s osobami so sociálno-ekonomickými problémami
/PV/

Základy aplikovanej štatistiky

Metodológia kvalitatívneho výskumu /PV/

Ročníková práca

Úvod do muzikoterapie /PV/

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti

Sociálna náuka cirkví /V/

Linky:
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/01
Názov predmetu: Metódy sociálnej práce so skupinou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok, 2 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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: Zdeněk 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: 432
A
B
C
D
E
FX
45,14 %
12,50 %
14,12 %
9,26 %
8,56 %
10,42 %
Vyučujúci:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/02
Názov predmetu: Aplikovaná sociálna politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach 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 medzinárodných organizácií: Organizácia Spojených národov, Medzinárodná
organizácia práce, Rada Európy, Európska únia 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 Slovenskej republike i vo svete. 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.

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,s.146.
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013.
TKÁČ, V.: Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady. Európa, právo a prax. Vydal Eduard Szattler, Pressprint, Košice
2004, 354 s., ISBN 80-89004-13-3
TOMEŠ, I. 2011. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011.
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.
TKÁČ, V. 2007. Sociálny program Európskej únie. IN: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 6 – 7/2007, s. 268 – 280.
Európsky sociálny model – vízia a realita. IN: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 10/2007, s. 193 – 203. Základné
hodnoty Európskej únie, sociálne práva a hospodárske práva. IN: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 11 –
12/2007, s. 137 – 149.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 433
A
B
C
D
E
FX
23,56 %
11,32 %
17,09 %
13,39 %
23,33 %
11,31%
Vyučujúci: Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. – prednášky
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/03

Názov predmetu: Etika sociálnej práce

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Základy etiky
Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach a
úspešne absolvovať individuálnu 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 a princípy aplikácie mravných
noriem vzhľadom na etickú zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči sebe, klientom, profesii, pracovisku a spoločnosti,
ktoré sú súčasťou etických kódexov sociálnej práce na Slovensku i vo svete.
Stručná osnova predmetu:

Stručný prehľad vývoja a teórie etiky (filozofia a náboženstvo).

Etické kódexy sociálnej práce. Hodnoty v sociálnej práci.

Etická zodpovednosť voči sebe a profesii. Osobnosť sociálneho pracovníka.

Etická zodpovednosť voči klientom.

Zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti.

Rešpektovanie súkromia, ochrana osobných údajov a informovaný súhlas.

Úplatky a korupcia.

Etické dilemy v rôznych filozofiách systému sociálneho zabezpečenia.

Etické aspekty plánovania rodičovstva a asistovanej reprodukcie
Odporúčaná literatúra:
REAMER, F. G. 2018. Social Work Values and Ethics. 5th ed. New York: Columbia University Press. 2018.
MÁTEL, A. a kol. 2016. Etické kódexy sociálnej práce. Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce.
KOPŘIVA, K. 2016. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2016.
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.
OLASKY, M.1997. Renewing American compassion. Regnery Publishing, Inc., Washington, D.C., 1997
Transforming welfare. The revival of American charity. Acton Institute. Grand Rapids, Michigan, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 435
A

B

C

D

E

FX

46,90 %

23,00 %

14,94 %

5,29 %

1,61 %

8,28 %

Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/04
Názov predmetu: Sociálna práca v zdravotníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium 1. ročník, zimný semester; externé štúdium 1. ročník, zimný
semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach 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);

Zdravotná politika štátu;

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

Prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v SR – potreby a realita;

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, 2013. s. 384-425.
ŠUSTROVÁ, M. 2012. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.
MOJTOVÁ, M. 2010. Sociálna práca v zdravotníctve. 2. vyd. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Sociální práce ve zdravotníctví. Praha: Grada Publishing, 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 432
A
B
C
D
E
FX
18,29 %
22,22 %
19,68 %
13,43 %
12,73 %
13,66 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/05
Názov predmetu: Metodológia výskumu v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach,
vypracovať 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 kvantitatívnweho 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

Meranie a škálovanie

Výber a príprava metodologického nástroja pre zber dát.

Príprava analýzy dát.

Model IMRaD.
Odporúčaná literatúra:
SCHENK J. 2015: Znaky, indikátory indexy v sociologickom výdkume. Stimul Bratislava
BAUM D. - GOJOVÁ A. 2014: Výzkumné metody v sociální práci. Ostravská univerzita v Ostravě,Ostrava
SCHENK J. - HRABOVSKÁ A., 2010.: Škálovanie, základné jednodimenzionálne metódy. Univerzita Komenského Bratislava [cit.
2021-05-19] http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_znaky_sociologia.pdf
THYER B. 2010. The Habdbook of Social Work Research Methods. 2nd ed., SAGE, Los Angeles
BEDNÁRIK R. 2009. Stručný prehľad sociológie. Enigma, Bratislava.
RITOMSKÝ, A 2004.: Metodológia sociálnopsychologického výskumu. In: Kollárik, T. a kol.: Sociálna psychológia. Bratislava,
Univerzita Komenského 2004, s.53-72.
HIRNER A. 1978. Primárne dáta v sociológii. Pravda, Bratislava
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 431
A
B
C
D
E
FX
10,44 %
17,87 %
29,00 %
19,95 %
22,74 %
0,00 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/15

Názov predmetu: Odborná prax I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 6 h odbornej praxe týždenne v celkovom počte 72 h za semester.
Externé štúdium 50 h odbornej praxe za semester.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium odborná prax v 1. ročníku, zimnom aj letnom semestri a v 2.
ročníku, zimnom semestri; externé štúdium1. ročník 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 správy z praxe.
Výsledky vzdelávania: Oboznámiť študenta s praktickými metódami sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb
a zariadeniach SPODaSK pod supervíznym vedením odborníka.
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:
KOZOŇ, A. 2020. Supervízia. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2020. 47 s.. ISBN: 978-80-8167-072-5.
GABURA, J. 2018. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2018. 323 s.. ISBN: 978-80-558-1260-1.
JAMBOROVÁ, R. 2017. Supervízia pri práci s identifikovaným klientom. Trnava: Dobrá kniha, 2017. 76 s. ISBN: 978-80-8191106-4.Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 516
A

B

C

D

E

FX

91,28 %

4,65 %

2,91 %

0,97 %

0,19 %

0,00 %

Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/06
Názov predmetu: Teória organizácie a riadenia tímov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach
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:
ŠUVADA, J. 2017. Riadenie a organizácia tímov – teória pre študentov sociálnej práce. Vysokoškolská učebnica. McGurrin
Hall, Scranton, USA, 2017.
MAXWELL, J.C. 2015. 5 úrovní líderstva. Citadella. 2015.
MEIER, R. 2009. Úspěšná práce s týmem. Praha: Grada, 2009.
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: nový predmet
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/07
Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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: 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.

Kompetencie členov interdisciplinárneho tímu.

Úlohy sociálneho pracovníka v interdisciplinárnom tíme.

Starostlivosť o pozostalých.

Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie.
Odporúčaná literatúra:
SMOLEŇOVÁ, L. 2019. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava: Trnavská univerzita, 2019.
ANDRÁSI, I. a akol. 2015. Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti. Osveta, Martin, 2015.
MOJTOVÁ, M. 2014. Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Bratislava: SAP, 2014.
ČERNÝ, D. - DOLEŽAL A.(eds). 2013. Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013
KŘIVOHLAVÝ, J. 2012. Horieť, ale nevyhorieť, Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2012.
SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospice a umení doprovázet. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.
STUDENT, J-CH. – MÜHLUM, A. – STUDENT, U. 2006. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany: H&H, 2006.
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: 84
A
B
C
D
E
FX
35,72 %
26,19 %
26,19 %
9,52 %
2,38 %
0,00 %
Vyučujúci:
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
PhDr. Petra Melikantová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/09
Názov predmetu: Teória sociálnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok, 2 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 na 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: 2019.
MÁTEL, A. - HARDY, M. - BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. Teória a metódy sociálnej práce II. Bratislava: Spoločnosť pre
rozvoj sociálnej práce, 2015.
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, 2012.
HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke: Palgrav Maccmillan, 2009.
GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava:
VŠZaSP sv. Alžbety, 2008.
rd
PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3 Ed. Basingstoke: Palgrav Maccmillan, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 634
A
B
C
D
E
FX
11,67 %
18,61 %
23,82 %
16,56 %
22,24 %
7,1 %
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/10
Názov predmetu: Sociálne poradenstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 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 získa absolvovaním predmetu základné teoretické východiská pre oblasť sociálneho
poradenstva. Získa základné vedomosti o pojmovom vymedzení a procese vzniku sociálneho poradenstva v 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:
TOMÁNEK, P. 2021. Rodina v turbulenciách, alebo O desenzibilizácii rodiny. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN
9788026316336.
SCHAVEL, M. 2019. Sociálne poradenstvo: (teória a inšpirácie pre prax). Šúrovce: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2019.
ISBN 9788097344504.
ŠTEFÁKOVÁ, L. et al. 2018. Metódy a metodika sociálnej práce. Ružomberok: Verbum, 2018, IV., Vybrané oblasti z praktickej
sociálnej práce. ISBN 9788056105764.
GABURA, J. 2013. Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 9788089238927.
ŠTEFÁKOVÁ, L. – HULÍNOVÁ, V. 2016. Metódy a metodika sociálnej práce. Ružomberok: Verbum, 2016, l., Formy a druhy
sociálnej práce. ISBN 9788056104002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 634
A
B
C
D
E
FX
20,66 %
34,86 %
28,08 %
8,20 %
3,79 %
4,42 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/11
Názov predmetu: Krízová intervencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Sociálna psychológia, Vývinová psychológa, Somatológa
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 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. Osvojí si princípy
psychosociálnej krízovej pomoci a spolupráce.
Stručná osnova predmetu:
 Definovanie krízovej intervencie, teoretické koncepty krízovej intervencie. Mýty v krízovej intervencii.
 Formy krízovej intervencie: telefonická, e-mailová, ambulantná, pobytová, v prirodzenom rodinnom prostredí, pri
zásahu na mieste katastrofy alebo mimoriadnej situácie.
 Typológia krízových životných udalostí: špecifické krízové intervencie: strata domova, nezamestnanosť, rozvod
manželstva, odloženie dieťaťa do hniezda záchrany, súhlas biologickej matky k osvojeniu dieťaťa, únos dieťaťa do
cudziny, výkon exekučných pohľadávok – osobný bankrot, zachytenie utečencov, maloletých bez sprievodu a iné. Dieťa
traumatizované v blízkych vzťahoch.
 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.
 Psychosociálna krízová pomoc a spolupráca.
 Programy krízovej intervencie, siete a zaradenia v SR.
 Systém sociálno-právnej ochrany v SR 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. 2021.
MATOUŠEK, O. 2017. Díté traumatizované v blízkých vztazích. Portál. 2017
BAŠTECKÁ, B. a kol. 2013. Psychosociální krízová spolupráce. Praha: Grada Publishing. 2013.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava: SPRSP, 2013.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 431
A
B
C
D
E
FX
29,23 %
32,95 %
20,88 %
7,66 %
0,93 %
8,35 %
Vyučujúci:
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/12
Názov predmetu: Základy aplikovanej štatistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu
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:
MARKECHOVÁ, D. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. 2011: Základy štatistiky pre pedagógov. UKF, Nitra: Enigma
SOMORČÍK, J. – TEPLIČKA, I. 2015. Štatistika zrozumiteľne.
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007.
RADKOVÁ, L. 2006: Základy štattistiky pre pomáhajúce od profesie I. VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča, 2006.
RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu kvantitatívna analýza dát. Bratislava: Medzinárodné stredisko pre
štúdium rodiny, 2002.
RITOMSKÝ, A. – IMRICHOVIČOVÁ, M. (eds.). 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Martin: Honner, 2001.
HIRNER A. 1978. Primárne dáta v sociológii. Pravda, Bratislava
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 634
A
B
C
D
E
FX
50,63 %
22,71 %
14,35 %
4,73 %
2,69 %
4,89 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/13
Názov predmetu: SPV – poradenské zručnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 3 h cvičení týždenne alebo blokovou formou.
Externé štúdium 18 h blokovo.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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:
KOLÁŘIK, M. 2019. Interakční psychologický výcvik 2., doplněné a přepracované vydání. Grada, 2019.
HUNYADIOVÁ, S. 2017. Nenásilná komunikácia pomáhajúceho profesionála. VŠZaSP sv. Alžbety sv.
Alžbety. Bratislava. Lira Print Užhorod.
LOVAŠOVÁ, S. 2016. Sociálna práca: formy, postupy, metódy. Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: VŠZaSP, 2010.
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: 582
A
B
C
D
E
FX
92,61 %
2,06 %
0,18 %
5,15 %
0,00 %
0,00 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/14
Názov predmetu: Ročníková práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h semináre týždenne; externé štúdium blokovo.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu
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.
 Charakteristika metódy IMRaD a opis jednotlivých častí
 Podstata a význam tvorby odborného textu.
 Teoretický opis sociálneho javu.
 Rozprava a odporúčania pre odbornú verejnosť.
 Obhajoba ročníkovej práce.
Odporúčaná literatúra:
BUNDZELOVÁ, K. - RADI, F. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín: Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR. 114
s. ISBN 978-80-89533-13-8
Smernica č. 7/2011 VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava.
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní
a sprístupňovaní (MŠVVaŠ SR)
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: 634
A
B
C
D
E
FX
19,56 %
35,80 %
26,50 %
11,04 %
2,21 %
4,89 %
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/15
Názov predmetu: Odborná prax
pod supervíziou)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 6 h odbornej praxe týždenne v celkovom počte 72 h za semester.
Externé štúdium 50 h odbornej praxe za semester.

II

(práca

s klientom

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium odborná prax v 1. ročníku, zimnom aj letnom semestri a v 2.
ročníku, zimnom semestri; externé štúdium 1. ročník 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 správy z praxe.
Výsledky vzdelávania: Oboznámiť študenta s praktickými metódami sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb
a zariadeniach SPODaSK pod supervíznym vedením odborníka.
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:
KOZOŇ, A. 2020. Supervízia. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2020. 47 s.. ISBN: 978-80-8167-072-5.
GABURA, J. 2018. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2018. 323 s.. ISBN: 978-80-558-1260-1.
JAMBOROVÁ, R. 2017. Supervízia pri práci s identifikovaným klientom. Trnava: Dobrá kniha, 2017. 76 s. ISBN: 978-80-8191106-4.Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 516
A
B
C
D
E
FX
91,28 %
4,65 %
2,91 %
0,97 %
0,19 %
0,00 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/16
Názov predmetu: Mediácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 semestrálnu 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
SCHAVEL, M. a kol. 2011. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava: VŠZaSP, 2011.
Etický kódex mediátora: https://mediacne.sk/index.php/eticky-kodex-mediatora/
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii.
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: 59
A
B
C
D
E
FX
79,66 %
16,96 %
1,69 %
1,69 %
0,00 %
0,00 %
Vyučujúci:
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/17
Názov predmetu:
Sociálna práca s osobami so sociálno-ekonomickými problémami
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou riešenia
prípadových štúdii, vypracovania a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium 1. ročník, letný semester; externé štúdium 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 75 % 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 sociálnoekonomických problémov, ktoré sa aj napriek tomu, že sa Slovenská republika radí medzi vyspelé krajiny 21. storočia
dotýkajú značnej časti jej obyvateľstva. Budú poznať najčastejšie sa vyskytujúce sociálno-ekonomické problémy, budú vedieť
analyzovať príčiny ich vzniku a poznať východiská. Oboznámia sa s hlavnými nástrojmi sociálnej práce a konkrétnymi
možnosťami intervencii pre danú klientelu. 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:
OLÁH, M. a kol. 2012. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012.
KELLER, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktúra postindustriální společnosti. Praha: Slon, 2010.
BODNÁROVÁ, B, a kol. 2005. Medzigeneračná reprodukcia chudoby. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005.
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: nový predmet
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci:
doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/19
Názov predmetu: Komunitná sociálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok, 2 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 analýzu komunitného plánu obce alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb
(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 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, 2008.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/20
Názov predmetu: Manažment v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 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. 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. Oboznámia sa aj
s tvorbou, hodnotením a meraním štandardov sociálnej práce a kvalitou sociálnych služieb.
Stručná osnova predmetu:

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

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.

Pracovné prostredie.

Základy riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Základy riadenia rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Manažérske role.
 Nástroje zabezpečovania a merania kvality štruktúry, procesu a výsledkov organizácie.
 Štandardy kvality a štandardy sociálnych služieb.
Odporúčaná literatúra:
ŠUVADA, J. 2017. Manažment pre študentov sociálnej práce. McGurrin Hall, Scranton, USA, 2017
REPKOVÁ, K. 2016. Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb – metodické východísk. Bratislava:
Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2016
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.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 561
A
B
C
D
E
FX
43,32 %
26,91 %
16,76 %
4,46 %
3,21 %
5,35 %
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP1/06
Názov predmetu:
Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 5 hodín odbornej praxe týždenne.
Externé štúdium 50 h odbornej praxe za semester.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium odborná prax v 1. a 2. ročníku, zimnom aj letnom semestri; externé
štúdium 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 seminároch,
vypracovať a prezentovať seminárnu prácu s titulným listom. 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: Poslucháč získa vedomosti o štruktúre a organizácii penitenciárnej a postpenitenciárnej praxe s
dôrazom na výkon činností metódami sociálnej práce, o špecifikách ukladania trestu, spôsoboch ukladania trestu a získa
teoretické poznatky o dôsledkoch trestu. Rozpozná špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a oboznámi sa
so zákonom stanovenými metódami sociálnej práce v penitenciárnej praxi a ďalšími špeciálnymi technikami, ktoré sa v nej
uplatňujú. Nadobudne znalosť o spôsoboch výkonu postpenitenciárnej sociálnej práce prostredníctvom mediácie a
probácie, orgánmi štátnej a verejnej správy i mimovládnych organizácií. Získa znalosti o aktuálne aplikovaných metódach a
formách sociálnej práce v práci s obvinenými, odsúdenými a prepustenými na úrovni resocializácie, rehabilitácie a
integrácie.
Stručná osnova predmetu:








História a aktuálny stav ukladania trestu ako ochrana spoločnosti
Organizačná štruktúra Zboru väzenskej a justičnej stráže – aktuálne trendy v praxi
Špecifiká výkonu väzby, prezumpcia neviny, adaptačné problémy, 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 sociálnych služieb. Nitra: FSVaZ, 2019, ISBN
978-80-558-1453-7
KLESKEŃ, L. 2016. Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými. Ružomberok, IRIS Bratislava 2016, ISBN
9788089726561
Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení zák. č. 93/2008 Z.z.,
Zákon č. 221/2006 Z.z. o o výkone väzby v znení
zákona č.127/2008 Z.z., Zákon č.550/2003 Z. z. o probačnej a mediálnej službe,
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia
slobody,
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z.z. ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby znení
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.361/2008 Z.z.,
RGR č. 60/2010 o sociálnej práci, RGR o zaobchádzaní,
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 294
A

B

C

D

E

FX

83,33 %

0,68 %

0,68 %

0,68 %

0,00 %

14,29 %

Vyučujúci: doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/23
Názov predmetu: Misijná a charitatívna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 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, 2009.
RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava: Trnavská univerzita – SAP, 2006.
Benedikt XVI. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV, 2006.
BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD, 2003.
Ján Pavol 2. 1991 Redemptoris missio. Trnava: SSV, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 562
A
B
C
D
E
FX
49,64 %
24,02 %
19,93 %
2,12 %
0,18 %
4,07 %
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/24
Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h prednášok, 1 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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,
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: Študent si osvojí i základné teoretické informácie o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a
možnostiach kombinácie s kvantitatívnym prístupom. Absolvent predmetu má vie vytvoriť rámec pre kvalitatívny výskum.
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. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha: Portál, 2016.
LEVICKÁ J., SLANÁ M., PAVELEK L., 2013: Kvalitatívne výskumné metódy. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave. [on-line] [cit. 2021-05-19]
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvnev%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, 2014
MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.
SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005.
STRAUSS A., CORBIN J., 1999: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie, Sdružení
podané ruce a nakladatelství Albert, ISBN 80 – 85834 – 60 – X,196s.
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: 9
A
B
C
D
E
FX
88,89 %
11,11 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/26
Názov predmetu: Sociálna náuka cirkvi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 1 h semináre týždenne; externé štúdium blokovo.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium 2. ročník, zimný semester; externé štúdium 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 Cirkvi 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:
Sväté písmo. Trnava: SSV 2014. 1612 s. ISBN 978-80-81601-066-0.
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava SSV 2008, 846 s. ISBN 978-80-7162-738-8
Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava SSV 2007, 597 s. ISBN 978-80-7162-694-7.
BENEDIKT XVI. 2009.Caritas in veritate. Trnava: SSV 2009.
FRANTIŠEK: Laudato si’. Trnava SSV 2015, 147 s., ISBN 978-80-8161-180-3.
FRANTIŠEK: Fratelli tutti. Trnava SSV, 156 s., ISBN 978-80-8161-449-1.
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, 2007.
DUFFEROVÁ, A. 2006. Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi. Bratislava: TF Trnavskej univerzity, 2006.
Sociální encykliky.
Benedikt XVI. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Ide o voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci:
prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/27
Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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 a na Slovensku.
 Ciele supervízie, funkcie supervízie.
 Charakteristika a filozofia supervízie v pomáhajúcich profesiách.
 Supervízia v sociálnej práci, jej špecifiká a vymedzenie v rámci pomáhajúcich profesií.
 Forma a typy supervízie, zameranie supervízie v sociálnej praxi.
 Výsledky prieskumu realizácie supervízie v SR.
 Niektoré metódy a techniky v práci supervízora.
Odporúčaná literatúra:
SCHAVEL, M. – KUZYŠIN, B. - HUNYADIOVÁ, S. 2018. Podoby supervízie a syndróm vyhorenia.
Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava.
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava: SPRSP,
2013.
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci.
Bratislava: VŠZaSP, 2010.
SCHAVEL, M. 2010. Supervízia v sociálnej práci pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: VŠ ZaSP, 2010.
SCHERPNER, M. a kol. 1997. Slon. Dolný Kubín, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 565
A
B
C
D
E
FX
22,83 %
42,83 %
23,00 %
4,78 %
1,77 %
4,78 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/28
Názov predmetu: Politika zamestnanosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium 1. ročník, letný semester; externé štúdium 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 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 v Európskom hospodárskom priestore.

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, s.146.
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013.
Social Economy and Social Entrepreneurship. 2013. Brusel: Európska komisia, 2013.
JUSKO, P.- HALÁSKOVÁ R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica: UMB, 2012.
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2011.
STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava: Sprint, 2011.
KEŠELOVÁ, D. 2009. Znevýhodnené skupiny na trhu práce - Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava: Inštitút pre výskum
práce a rodiny, 2009.
RIEVAJOVÁ, E. a kol 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2009.
TKÁČ, V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra: UKF. 2008.
TKÁČ, V. Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie. In OLÁH, M. (ed.) 2016. Sociálna práca v praxi (najčastejšie problémy
praktickej sociálnej práce). Bratislava : IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. 394 s. ISBN 978-80-89726-58-5, s. 59 – 76.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 564
A
B
C
D
E
FX
37,59 %
34,92 %
15,60 %
5,67 %
0,89 %
5,32 %
Vyučujúci:
Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. – prednášky
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/29
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h semináre týždenne; externé štúdium blokovo.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 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. 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 základy prípravy elektronickej prezentácie so špeciálnym zameraním na
prezentáciu diplomovej práce. Osvoja si praktické zručnosti prípravy prezentácie, jej obsahovú náplň a formálnu štruktúru.
Oboznámia sa s etickými požiadavkami na obsah práce, zvlášť s etikou zobrazovania. Prakticky si vyskúšajú prezentovanie
vlastnej práce pred publikom.
Stručná osnova predmetu:
 Základné otázky prípravy na obhajobu diplomovej práce
 Príprava vlastnej prezentácie
 Štruktúra a obsah prezentácie
 Formálna stránka prezentácie (formát, pozadie, písmo, obrazový materiál)
 Etika zobrazovania
 Základy prezentovania (uvedenie, postoj, mimika, gestikulácia, rečový prejav)
Odporúčaná literatúra:
BUNDZELOVÁ, K. - RADI, F. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín: Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR. 114
s. ISBN 978-80-89533-13-8
BRADBURY, A. 2003. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press, 2003
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní
a sprístupňovaní (MŠVVaŠ SR)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 564
A
B
C
D
E
FX
55,85 %
22,13 %
11,35 %
2,66 %
0,18 %
7,80 %
Vyučujúci:
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/30
Názov predmetu: SPV – supervízia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 3 h cvičení týždenne alebo blokovou formou; externé štúdium 36 h blokovo.
Počet kreditov: denná forma 4; externá forma 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Supervízia
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:
 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho zameraní, pravidlá
výcviku.
 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:
KOLÁŘIK, M. 2019. Interakční psychologický výcvik 2., doplněné a přepracované vydání. Grada, 2019.
SCHAVEL, M. – KUZYŠIN, B. - HUNYADIOVÁ, S. 2018. Podoby supervízie a syndróm vyhorenia.
Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava.
SCHAVEL, M. – HUNYADIOVÁ, S. – KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Bratislava: SPRSP,
2013.
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: 547
A
B
C
D
E
FX
85,56 %
3,66 %
2,19 %
3,66 %
3,66 %
7,82 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/17
Názov predmetu: Úvod do muzikoterapie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, distančné štúdium, možnosť konzultácie
s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečná písomná skúška (minimálna požiadavka úspešnosti 56 % celkového
hodnotenia). V dobe koronakrízy e-test v systéme elix. Hodnotenie poľa VŠ zákona
Výsledky vzdelávania: Študenti sa oboznámia s vnímaním hudby, princípmi muzikoterapie, historickou a definičnou
charakteristikou terapie hudbou, uplatnením muzikoterapie v zdravotnej starostlivosti a sociálnej práci. Osvoja si aktuálne
poznatky a princípy aplikácie hudobnej terapie v zariadeniach sociálnej starostlivosti..
Stručná osnova predmetu:

Definície a zaradenie muzikoterapie, historický prehľad

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:
VITÁLOVÁ, Z. 2015. Aplikácia muzikoterapie v interdisciplinárnych súvislostiach. Zborník z medzinárodnej konferencie
„Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii“. Eds. Krajči, P., Priesterová K., IRIS Bratislava. 2015, 65-72. ISBN 97880- 89726-32-5.
SACHS, O. 2009. Musicophilia. Nakladateľstvo Jan Šavrda 2009/2010, 376 s. ISBN 978-80-86862-92-7.
VITÁLOVÁ, Z. 2007. Úvod do muzikoterapie a jej využitie v sociálnej práci. VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007. 102s. ISBN 978-8089271-18-4
VITÁLOVÁ, Z. 2002 Šesť hudobných prechádzok. SSFS Bratislava 2002, 92 s. ISBN 80-967829-6-7.
MÁTEJOVÁ, Z. - MAŠURA, S. 1992. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike. SPN Bratislava 1992. 202 s. ISBN
8008003154.
VITÁLOVÁ, Z. 1999 Muzikoterapia. SSFS Bratislava 1999, 155 s. ISBN 80-967829-5-9
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: 61 v r.2021, v iných rokoch okolo 100 ročne
A

B

C

D

E

FX

18,03%

34,43%

26,23%c

9,84%

4,92%e

6,56%

Vyučujúci: doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP2/01
Názov predmetu: Copingové metódy zvládania stresu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok, 2 h semináre týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu: Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach 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 teoretické vedomossti copingových metód zvládania stresu. Získajú teoretické
a praktické poznatky o syndróme vyhorenia, psychohygiene a mažmente stresu.
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:
ŠPATENKOVÁ, N. 2011. Krízová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2002. ISBN: 978-80-247-3
KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-551-2
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: 432
A
B
C
D
E
FX
45,14 %
12,50 %
14,12 %
9,26 %
8,56 %
10,42 %
Vyučujúci:
doc. PhDr. Monika Guľášová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu: SP1

Názov predmetu: Manažment katastrof a psychosociálna pomoc

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium 2 h prednášok týždenne.
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning, semináre formou vypracovania
a prezentácie seminárnych prác, konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský)
Podmieňujúce predmety: Somatológia, Sociálna pediatria, Krízová intervencia
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, 2021
ŠRAMKOVÁ, M. – TOPOLSKÁ, A. – BARTKOVIAK, M. – LULIAK, M. 2020. Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej
a sociálnej práci. Příbram. 2020
ŠÍN, R a kol. 2017. Medicína Katastrof. Praha: Galén. 2017.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 547
A
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85,56 %

3,66 %

2,19 %

3,66 %

3,66 %

7,82 %

Vyučujúci:
Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
doc. RNDr. Mgr. . Milica Páleníková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022
Schválil: doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.

6.

Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/instituty/institut-socialnych-vied-a-zdravotnictva

7.
a)

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

doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20682
Predmety: Sociálne poradenstvo, Krízová intervencia, Mediácia, Sociálna práca s osobami so sociálno- ekonomickými problémami,
Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8099
Predmety: Metódy sociálnej práce so skupinou, Teória sociálnej práce

b)

-

doc. RNDr. Daniela Barkasi, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12475
Predmety: Ročníková práca, Manažment v sociálnej práci

-

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., mimoriadny profesor https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17778
Predmety: Metódy sociálnej práce so skupinou, Odborná prax I, Sociálne poradenstvo, SPV- poradenské zručnosti, Odborná prax II (
práca s klientom pod supervíziou) , Komunitná sociálna práca, Supervízia v sociálnej práci, SPV- supervízia,
Štátna skúška: Metódy aplikovanej sociálnej práce

-

Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová , PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23201
Predmety: Odborná prax I, Odborná prax II ( práca s klientom pod supervíziou)

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

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na stránke
vysokej školy.
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/

c)

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

Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia

Typ
Pracovný
Jadro ŠO
vzdelávacej
úväzok
áno/nie
činnosti

Metódy sociálnej práce so skupinou

Hunyadiová
Stanislava
Oláh Michal

1P
1P

21
11

100
100

P/C

áno

Aplikovaná sociálna politika

Tkáč Vojtech

1P

11

100

P

áno

Etika sociálnej práce

Vansač Peter

1P

11

100

P

áno

Manažment katastrof a psychosociálna pomoc

Krčméry Vladimír
Páleníková Milica

1P
2D

10
21

100
100

P/C

áno

Sociálna práca v zdravotníctve

Popovičová Mária

2D

21

100

P/C

áno

Metodológia výskumu v sociálnej práci

Popovičová Mária

2D

21

100

P/C

áno

Odborná prax I

Hunyadiová
Stanislava
Zábavová Silvia

1P
3O

21
31

100
100

C

áno

Teória sociálnej práce

Vansač Peter
Oláh Michal

1P
1P

11
11

100
100

P/C

áno

Hunyadiová
Stanislava
Jurašek Martin

1P
2D

21
21

100
100

P

áno

Krízová intervencia
Politika zamestnanosti

Jurašek Martin
Tkáč Vojtech

2D
1P

21
11

100
100

P/C
P

áno
áno

SPV – poradenské zručnosti

Hunyadiová
Stanislava

1P

21

100

C

áno

Základy aplikovanej štatistiky

Popovičová Mária

2D

21

100

P/C

nie

Ročníková práca

Barkasi Daniela
Semeš Miroslav

2D
3O

21
31

100
100

C

áno

Mrázová Alžbeta
Melikantová Petra
Hunyadiová
Stanislava
Zábavová Silvia
Vansač Peter
Guľášová Monika
Jurašek Martin

1P
3O

11
31

100
100

P/C

áno

1P

21

100

C

áno

3O
1P
2D
2D

31
11
21
21

100
100
100
100

P/C
P/C
P/C

áno
áno
áno

Jurašek Martin

2D

21

100

P/C

áno

Sociálne poradenstvo

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti
Odborná prax II (práca s klientom pod
supervíziou)
Teória organizácie a riadenie tímov
Copingové metódy zvládania stresu
Mediácia
Sociálna práca s osobami so sociálnoekonomickými
problémami
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Komunitná sociálna práca

Hunyadiová
Stanislava

1P

21

100

P/C

áno

Hunyadiová
Stanislava

1P

21

100

P

áno

1P
2D
2D

11
21
21

100
100
100

P/C

áno

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca

Vansač Peter
Barkasi Daniela
Jurašek Martin

P/C

áno

Misijná a charitatívna práca

Vansač Peter

1P

11

100

P/C

nie

Seminár k diplomovej práci

Semeš Miroslav
Hunyadiová
Stanislava

3O

31

100

C

áno

1P

21

100

C

áno

Metodológia kvalitatívneho výskumu

Popovičová Mária

2D

21

100

P/C

áno

Úvod do muzikoterapie
Sociálna náuka cirkví

Vitálová Zuzana
Vansač Peter

2D
1P

21
11

100
100

P/C
C

áno
áno

Supervízia v sociálnej práci

Manažment v sociálnej práci

SPV – supervízia

d)

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

e)

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

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/instituty/institut-socialnych-vied-a-zdravotnictva

f)

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

g)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

h)

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

doc. PaedDr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/instituty/institut-socialnych-vied-a-zdravotnictva
i)

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

Mgr. Monika Dancáková – asistentka pracoviska
Zuzana Tkáčiková – asistentka pracoviska
8.
a)

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

Ústav sociálnej práce a ŠP sociálna práca majú k dispozícií knižnicu s časopismi a knižnými titulmi v oblasti sociálnej práce a počítačovú učebňu
s prístupom na internet. Knižnica má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v anglickom jazyku. Knižnica vysokej školy je budovaná ako
komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami. K dispozícii je
požičovňa monografií, učebných textov a elektronických dokumentov, ale aj kvalifikačných prác (diplomových, dizertačných, rigoróznych,
habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k dispozícii multimediálne vybavená študovňa s počítačmi a dátovým projektorom. Knižničnoinformačné služby sú zamerané na:
výpožičné absenčné
výpožičné prezenčné
medziknižničné
konzultačné, pri využívaní informačných technológií
edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva
reprografické služby pre užívateľov knižnice,
predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠZaSP sv. Alžbety
vstupy do centrálnych registrov.
Výhodou pre študentov je, že k 30 predmetom študijného programu pochádza 29 učebných textov priamo z vydavateľskej činnosti samotnej
vysokej školy. Členovia Katedier sociálnej práce pravidelne vydávajú učebné texty ku predmetom, ktoré učia.
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese www.vssvalzbety.sk
(http://www.vssvalzbety.sk/kniznica).
Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
c)

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

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby vysokej
školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj zabezpečenie spätnej väzby a názorov študentov cez
ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého študenta iný test na špecifický čas. Link:
https://elix.seuniversity.eu
Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO webex. Na Nám.1.mája 1 je miestnosť s kompletným multimediálnym
vybavením na konferenčný prenos.
d)

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
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.

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.
a)

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
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 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.
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V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O
prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor.
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/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.

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:

c)

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

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).
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-

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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