
                                                                    Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna patológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hod. /týždeň, prednáška, forma prezenčná 

predmet povinný 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Drogové závislosti, Behaviorálne závislosti a ich prevencia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne: aktívna účasť na výučbe v rozsahu najmenej 75 % a viac 

Záverečné hodnotenie:  písomná skúška – otvorené i uzavreté otázky; vyhodnotenie prezenčne 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, na B: 80-89 %; C: 70-79 %; D: 60-

69%. Minimálna požiadavka úspešnosti E: 50 %;  menej ako 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania: 
Získanie  teoretického základu k vymedzeniu predmetu sociálnej patológie, k zdrojom a príčinám vzniku 

sociálnopatologických javov (ďalej len SPJ). Študenti si ozrejmia vzájomnú prepojenosť SPJ a problematiku 

závažných SPJ: agresivita a násilie násilie, sociálnopatologické javy spojené s prostredím rodiny (syndróm CAN, 

EAN, CSA), SPJ spojené s prostredím školy (niektoré poruchy správania v kontexte s rizikovým správaním, 

šikanovanie), kriminalita a delikvencia, závislostné správanie: drogy a nelátkové návykové choroby, chudoba a 

nezamestnanosť, bezdomovectvo, prostitúcia, zámerné sebapoškodzovanie a suicidálne správanie.Získanie 

prehľadu o primárnej prevencii, krátkej intervencii, možnostiach  liečby  a spätnej reintegácie.Študenti by mali 

vedieť použiť získané poznatky pri identifikácii, kontakte a prípadne aj pri praktickej práci v psychológii 

s klientmi, kde im tieto poznatky môžu poskytnúť teoretický základ, sprístupniť možnosti primárnej, sekundárnej 

a terciárnej prevencie, možnosti riešenia jednotlivých SPJ. 

Stručná osnova predmetu: 
- vymedzenie predmetu sociálnej patológie, zdroje a príčiny vzniku sociálnopatologických javov (SPJ) 

- vzájomná prepojenosť SPJ a problematika závažných SPJ 

- agresivita a násilie  

- sociálnopatologické javy spojené s prostredím rodiny (syndróm CAN, EAN, CSA)  

- SPJ spojené s prostredím školy (niektoré poruchy správania v kontexte s rizikovým správaním, šikanovanie),  

- kriminalita a delikvencia,  

- závislostné správanie: drogy a nelátkové návykové choroby,  

- chudoba a nezamestnanosť, bezdomovectvo,  

- prostitúcia a sexuálne rizikové správanie, 

- zámerné sebapoškodzovanie a suicidálne správanie, 

- krátka intervencia, identifikácia SPJ, možnosti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie 

- možnosti riešenia a limity pomoci, psychológ v spektre pomáhajúcich profesií  

Odporúčaná literatúra:  
S. Fischer a J. Škoda 2010. Sociálna patológia. Analýza príčin a možnosti ovplyvňovania závažných 

sociálnopatologickych javov. Praha, Grada, 2010, 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3. 

S. Fischer a J. Škoda 2014. Sociálna patológia. Závažné sociálnopatologické javy, príčiny, prevencia, možnosti 

riešenia. Praha, Grada, 2014, 231 s. ISBN 978-80-247-5046-0. 

P. Ondrejkovič et al.2009. Sociálna patológia. Bratislava Veda, 2009, 577 s. ISBN 978-80-224-1074-8. 

M. Niklová- L. Kamarášová 2007. Sociálny pedagóg a prevencia sociálno-patologických javov. UMB Banská 

Bystrica. Pedagogická fakulta.2007,162 s. ISBN: 978-80-8083-468-5 

Miovský ,M et al. Primárna prevencia rizikového správania v školstve. Praha Združenie SCAN, 2010, 250 s.  

Sociálna prevencia. Bratislava, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 1-16, 2006 – 2021 

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: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 12. 06. 2021 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
 



 

 


