
 Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Rola psychológa v rezidenciálnej starostlivosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Predmet povinne voliteľný, 2 hod. /týždeň,  

Počet kreditov:  3 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia, Psychológia osobnosti, Sociálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Seminárna práca počas semestra 

Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu bude mať prehľad o všeobecných princípoch rezidenciálnej 

starostlivosti, režimovom a komunitnom systéme práce a o konkrétnych oblastiach aplikácie rezidenciálneho 

systému, ako sú špeciálne výchovné zariadenia – diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá a reedukačné 

centrá, centrá pre deti a rodiny – detské domovy a ich formy práce, krízové centrá, resocializačné centrá zamerané 

na liečbu závislostí, väzenstvo mladistvých aj dospelých a domovy sociálnych služieb. Ďalej získa informácie 

o charakteristikách klientov rezidenciálnych inštitúcií, faktoroch vedúcich k umiestneniu klientov do nich, 

o  potrebách klientov a možnostiach ich rehabilitácie a návratu do prirodzeného prostredia. Predmet sa zameriava 

na rolu psychológa v týchto zariadeniach, jeho náplň práce, problémy a potreby psychologickej práce 

v rezidenciálnych inštitúciách, ďalej na výhody a riziká rezidenciálnych systémov. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Rezidenciálna starostlivosť – história, hlavné princípy, charakteristiky 

2. Režimové systémy, prvky režimového systému, princípy behaviorálnej terapie 

3. Kultúra inštitúcie, terapeutická komunita. 

4. Individuálna práca s klientom a jeho osobným systémom v rámci rezidenciálneho pobytu – rodina, škola, práca, 

širšie sociálne prostredie. 

5. Špeciálne výchovné zariadenia – diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, charakteristika klientov 

a príčinné faktory umiestnenia,  rola psychológa 

6. Špeciálne výchovné zariadenia – reedukačné centrá, charakteristika klientov a príčinné faktory umiestnenia, 

rola psychológa 

7. Resocializačné centrá so zameraním na liečbu závislostí, charakteristika klientov a príčinné faktory 

umiestnenia, rola psychológa 

8. Väzenstvo na Slovensku – história, charakteristika zariadení, rola psychológa vo väzenstve 

9. Centrum pre deti a rodiny – detské domovy, rezidenciálna, ambulantná forma práce, rola psychológa 

10. Centrum pre deti a rodiny – krízové centrá, rola psychológa 

11. Výhody a riziká rezidenciálnych inštitúcií – problematika izolácie, moci, etické problémy, riziká pomáhajúcich 

profesií - prevencia vyhorenia, spoločenská hodnota pomáhajúcich profesií, multidisciplinárna a tímová práca, 

spolupráca s ďalšími odbornými zamestnancami a ďalšími inštitúciami. 
Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 

FOUCAULT, M.: Dozerať a trestať. Zrod väzenia. Bratislava: Kalligram. 2000. ISBN 80-7149-329-5 

GUGGENBŰHL-CRAIG, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Portál, Praha 2007.  

KAŠČÁK, O.: Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Bratislava: Veda.  2006. LABÁTH, V.: Rezidenciálna 

starostlivosť. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca 2004. 143 s.  

LABÁTH, V.: Moc a pomoc. Ružomberok: Verbum. 2019. ISBN 978-80-561-0677-8 

LABÁTH, V.: Pasce moci. Bratislava: Wolters Kluwer. 2021. ISBN 978-80-571-0205-2 

ŠKOVIERA, A.: Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. FICE, Bratislava 2011. 133 s.  

ŠKOVIERA, A.: Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach. Ružomberok : Verbum, 2019. 

76 s. 

ŠKOVIERA, A.: Resocializační pedagogika. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2018.  ISBN 978-80-7560-139-1 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 



 


