Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálno-právna ochrana detí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez pomienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového
hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja teoretické vedomosti so základov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí s odkazom
na relevantnú legislatívu.
Stručná osnova predmetu:
 Dieťa v ohrození. Postavenie dieťaťa v spoločnosti a právne aspekty.
 Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa (CAN).
 Psychologické problémy detí. Sociálny pracovník v psychoterapii.
 História sociálnoprávnej ochrany.
 Súčasný právny stav.
 Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia.
 Inštitúcie zabezpečujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí.
 Medzinárodná ochrana detí (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri
medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Slovenský výbor pre práva
dieťaťa, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 Ústava SR.
 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z.
 Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
Odporúčaná literatúra:
OLÁH, M. – ROHÁĆ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP
sv. Alžbety, 2008.
Ústava SR.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.
Dohovor o právach dieťaťa.
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
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Vyučujúci:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
prof. doc. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mimoriadny profesor
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

