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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Sociálna práca so závislými 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 

61 %).   

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja informácie týkajúce sa závislostí a ich možnosti liečby, uplatnenie sa sociálnych pracovníkov 

v sociálnom poradenstve v oblasti závislostí a sociálnej patológii. 

Stručná osnova predmetu:  

 Typológia závislosti – štádia závislosti – drogová závislosť – alkoholová závislosť – nelátkové 

závislosti (gambling, stávkovanie, workoholizmus, závislosť na internete a počítačoch, shopoholizmus 

a iné nelátkové závislosti). 

 Sociálne dôsledky užívania drog. 

 Možnosti liečby (ambulantná, ústavná, resocializačná, doliečovací program).  

 Resocializácia drogovo závislých.  

 Terapeutické komunity (história, metódy práce s klientom, rituály v komunitách...).  

 Spoluzávislosť – dospelé deti alkoholikov – sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov 

a spoluzávislých.  

 Socioterapeutické skupiny.  

 Svojpomocné skupiny. 

 Osobnosť sociálneho pracovníka zameraného na oblasť závislostí.  

 Supervízia a psychohygiena pre sociálnych pracovníkov z oblasti závislostí. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP 

sv. Alžbety, 2011.  

NOCIAR, A. 2009. Drogové závislosti. Bratislava : VŠ ZaSP, Bratislava 2009. 

MACHALOVÁ, M. a kol. 2010. Dialógy o závislostiach. Brno : IMS, 2010.  

KALINA, K. 2008. Terapeutická komunita. Praha : Grada, 2008. 

SVOBODA a kol. 2006. Psychopatologie a psychiatrie. Praha : Portál, 2006. 

BEATTIEVOVÁ, M. 2006. Koniec spoluzávislosti. Trnava : Spolok sv.Vojtecha, 2006. 

OKRUHLICA, Ľ. a kol. 1998. Ako sa prakticky orientovať v závislostiach. Bratislava : CPLDZ, 1998. 

KILLINGEROVÁ, B. 1998. Workoholizmus. Brno : Alman, 1998. 

ROTGERS, F. a kol. 1999 Léčba drogových závislostí. Praha : Grada Publishing, 1999. 

WOITITZOVÁ, J.G. 1998. Dospelé deti alkoholikov. Praha : Columbus, 1998. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

PhDr. Andrea Vasilescu, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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