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Opis študijného programu – osnova  
 

Názov vysokej školy     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.  

Sídlo vysokej školy    Palackého 1, 811 02 Bratislava    

Identifikačné číslo vysokej školy   31821979 

Názov fakulty    Katedra psychológie 

Sídlo fakulty    Námestie 1 mája 1, 810 00 Bratislava 

 
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 výsledkyostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Programová rada - 10. 01. 2022     
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.  

Názov: Psychológia 
Kód: 11063 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/11063 
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: prvý  
ISCED-F Kódy: 
0313 Psychológia  

 
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.  

Námestie 1 mája 1, 810 00 Bratislava 
 

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.  
031 Spoločenské a behaviorálne vedy –  0313 Psychológia 
 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010  
§ 56, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ 
§ 57, Výkon pracovných činností psychológ 
§ 58, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 
 

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. 
Bakalár (v odbore psychológia 0313)   

 
g) Forma štúdia.  

Denná  
h) 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. 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.  

Slovenský jazyk 
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 

Denná forma 3 roky 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  

Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých študentov 

Bc. 

2020/2021 50 106 167 

2021/2022 50 142 207 

 
 
 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/11063
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2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
Upravuje sa v súlade s  dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ (VS 3.2.f.2)  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A

5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf  

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania.  
Absolvent získa kompetencie potrebné na výkon profesie psychológa, najmä základné teoretické poznatky a tiež niektoré praktické 

zručnosti potrebné v psychologickej praxi. Okrem poznatkov z teoretických aj aplikovaných odborov psychológie získa tiež prehľad 

o kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológii, o metódach výskumu, psychodiagnostike a základoch psychoterapeutickej intervencie 

so zreteľom na individuálnu prácu s klientom, sčasti aj na skupinové formy práce.  

Z hľadiska interdisciplinarity pri tímovej práci získa niektoré kompetencie spoločné s odborníkmi v iných pomáhajúcich profesiách, 

ako aj teoretické poznatky z niektorých nepsychologických disciplín (biológia, filozofia, sociológia, sociálna práca  a pod.). 

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. 

Absolvent sa uplatní :  

- na psychologických pracoviskách v rozsahu bakalára psychológie, t. j. vykonáva práce v oblasti poradenskej, výchovno-

vzdelávacej, klinickej, pracovnej a iných špecializovaných oblastiach psychologickej praxe pod vedením psychológa s aspoň 

magisterským stupňom psychologického vzdelania; 

- v rôznych oblastiach psychologickej praxe môže administrovať a vyhodnocovať niektoré testové metódy pod supervíziou 

psychológa s aspoň magisterským stupňom a tiež pôsobiť na výskumných pracoviskách ako člen výskumného tímu; 

- v iných oblastiach národohospodárskeho a spoločenského života, v ktorých nejde o špecializovanú psychologickú činnosť, 

môže pracovať aj samostatne. 

 
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 
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  
 

3. Uplatniteľnosť  
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 

Link: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7701P00&year=2019 
              https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  

Kristýna Koudelová, rok ukončenia štúdia 2021, Vo svojej bc. práci skúmala posttraumatický rozvoj osobnosti u príslušníkov bojovej 
jednotky francúzskej cudzineckej légie (výborná bakalárska práca) 
Zuzana Wirtz, rok ukončenia štúdia 2021,  
Monika Baďurová, rok ukončenia štúdia 2021,  
Eleonóra Grunzová, rok ukončenia štúdia 2021  
Natália Kovacsová, rok ukončenia štúdia 2020 

 
c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).  

Hodnotenie sa vykonáva v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“, ako aj  
Študijného poriadku a Nariadení rektora, dostupné na: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
alebo viacej napr. na:   https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 

Teoretické vedomosti: 
Absolvent psychológie získa teoretické vedomosti zo všeobecných a aplikovaných  psychologických disciplín, ktoré bude využívať 

v individuálnej aj v skupinovej praxi, pri komunitnom a prípadnom celospoločenskom pôsobení. Pritom si má osvojiť základné 

poznatky a zvládnuť odbornú terminológiu z týchto teoretických odborov: všeobecná, vývinová a sociálna psychológia, psychológia 

osobnosti, neuropsychológia, porovnávacia psychológia a psychopatológia. Získa poznatky z aplikovaných disciplín a špeciálnych 

činností: klinická, poradenská, školská, pracovná a organizačná psychológia, psychológia zdravia, experimentálna psychológia, 

psychodiagnostika, základy psychoterapie, úvod do projektívnych metód, štatistika v psychológii, pozitívna psychológia, 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&field=7701P00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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kvantitatívna a kvalitatívna metodológia. Osvojí si taktiež základy relevantných nepsychologických a spolupracujúcich disciplín: 

adiktológia, biológia, filozofia, etika, psychiatria a sociológia.  

 
 
Praktické zručnosti: 
Absolventi popri získaní základných teoretických poznatkov nadobudnú aj zručnosti primerané pre bakalársky stupeň štúdia 

v odbore psychológia počas odbornej praxe v niektorej zo spolupracujúcich organizácií. Okrem toho v našom programe ponúkame 

aj čosi naviac - orientáciu na zdravie. Človek je bytosť bio-psycho-socio-spirituálna. Zdravé či choré môže byť naše telo, psychika, 

sociálne vzťahy, ktoré sú navzájom prepojené. Osobitnú úlohu pritom hrá hodnotová orientácia, spôsob a zmysel života. Jedinec 

môže byť v chronických konfliktoch so sebou, či s okolím, alebo sa postupne naučiť ich riešiť a smerovať k osobnej vyrovnanosti. 

Študenti teda získajú nové teoretické poznatky, ale zážitkovým učením napr. v sociálno-psychologickom výcviku, aj prvé skúsenosti 

na ceste ku svojmu zdraviu, k vyššej kvalite života, pričom dostanú možnosť naučiť sa pomáhať aj iným žiť zdravší, lepší život. 

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.  
Škola ponúka tento jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť v odbore psychológia: 
Link: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=310 
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). 

Psychológia, Bc., denná forma: 

 
     Profilové povinné predmety (P) študijného programu sú nasledovné: všeobecná psychológia 1, 2, vývinová psychológia 1, 2, 

sociálna psychológia 1, 2, psychológia osobnosti 1, 2, poradenská psychológia 1, 2, metodológia v psychológii, neuropsychológia, 

psychologická diagnostika, experimentálna psychológia,  poruchy detského vývinu, edukačná psychológia, školská psychológia, 

klinická psychológia, psychológia zdravia, drogové závislosti , organizačná a pracovná psychológia, základy štatistiky v psychológii.  

     Alternatívne zvoliteľné, povinne voliteľné predmety (PV) študijného programu tvoria nasledovné:  porovnávacia psychológia,  

kvalitatívna metodológia v psychológii, pozitívna psychológia, interkultúrna psychológia, úvod do projektívnych metód, etika, 

emocionálna regulácia, základy sociológie, tranzícia z VŠ do zamestnania u absolventov psychológie, vzťahová väzba a psychická 

traumatizácia v ľudskom živote . 

 

 
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.  
Študent musí dosiahnuť spolu 180 kreditov, vrátane kreditov za štátnu skúšku – obhajobu záverečnej práce.    
 

e) 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 – 157 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, - 39 kreditov 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, - 24 kreditov 
- 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,  

http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=310
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- 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.  

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 
tomuto hodnoteniu.  
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu sú 

uvedené v Študijnom poriadku a Skúšobnom poriadku VŠ ZSP sv. Alžbety, ktoré sú uvedené na webstránke školy 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) a sú v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 

vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 4, str.91. 

 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  

Zhoda alebo podstatné tematické prekrytie predmetov, s porovnateľným počtom hodín a bez podstatného časového odstupu od 

predchádzajúceho štúdia. O prihláške študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium 

rozhoduje dekan príslušnej fakulty alebo inštitútu vysokej školy do 30 dní od doručenia prihlášky. 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:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

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/katedry/katedry/katedra-psychologie/statne-zaverecne-skusky 

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.  

 
 
Pri vyššie uvedených  okolnostiach a situáciách sa spravidla postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. 
Podrobnejšie na informácie sú dostupné na webstránke vysokej školy: www.vssvalzbety.sk 
 
Cieľom bakalárskej práce je preukázať schopnosti absolventa študijného programu systematicky pracovať so zvolenou témou na 
základe použitej domácej a zahraničnej literatúry, ako aj preukázanie zvládnutia teoretických základov a odbornej terminológie, 
základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Bakalárska 
práca môže mať prvky pôvodnosti, kompilácie, sumarizácie a prehľadového spracovania témy. Kritéria na bakalársku prácu v 
študijnom programe nevyžadujú uskutočnenie empirického výskumu. V odôvodnených prípadoch je vhodné, aby študent priniesol 
náčrt možného  empirického výskumu (ciele a metodika výskumu). Cieľom záverečnej práce je zmapovanie, riešenie a navrhovanie 
výstupov pre prax v oblasti sociálnych a spoločenských vied v kontexte študijného zamerania psychológie. Dôraz sa kladie na 
zmapovanie a popísanie nových fenoménov objavujúcich sa najmä v praktickej činnosti psychológie. Odporúčaný rozsah 
bakalárskej práce je 40-50 strán. Tému práce si študent vyberá z portfólia tém zadávaných každoročne Katedrou psychológie alebo 
navrhne vlastnú tému, ktorú schvaľuje vedúci ústavu alebo katedry. 
 

Každému študentovi je pridelený školiteľ bakalárskej práce, ktorý má ukončený minimálne 2. stupeň VŠ štúdia z radov 
pedagogických zamestnancov vysokej školy alebo externých spolupracovníkov – odborníkov z praxe. Pod vedením školiteľa 
študent vypracuje bakalársku prácu a minimálne 6 týždňov pred obhajobou ju odovzdá na sekretariáte katedry.  
 

Obhajoba bakalárskej práce prebieha v troch častiach. V prvej časti študent prezentuje bakalársku prácu a jej zistenia a výsledky 
bádania. V druhej časti obhajoby sa predstaví školiteľský a oponentský posudok a študent sa vyjadruje k pripomienkam a 
položeným otázkam v posudkoch. Treťou časťou obhajoby je diskusia k téme a spracovaniu práce, vedená predsedom štátnej 
skúšobnej komisie. 
 

Každú záverečnú bakalársku prácu hodnotí školiteľ a oponent vo svojom posudku. Hodnotia sa tieto parametre bakalárskej práce:  
– aktuálnosť zvolenej témy,  
– formálne spracovanie práce: hodnotí sa najmä členenie kapitol, jazyková stránka, úprava textu, grafy, tabuľky, práca s citačnou a 
bibliografickou normou, dodržanie stanoveného rozsahu bakalárskej práce, 
– úroveň spracovania teoretickej časti: hodnotí sa najmä držanie sa témy práce, spracovanie nových poznatkov, logická nadväznosť 
v texte, prínos teoretickej časti, 
– úroveň spracovania náčrtu empirického prieskumu (pokiaľ ho práca obsahuje): hodnotí sa najmä cieľ, adekvátnosť zvolených 
prieskumných metód, plánovaný spôsob získavania údajov,  
– práca s použitou literatúrou: hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej literatúry vo vzťahu k téme, 
zaradenie literatúry nad rámec povinnej, 
– školiteľ hodnotí tiež spoluprácu so študentom. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-psychologie/statne-zaverecne-skusky
http://www.vssvalzbety.sk/
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Školiteľ i oponent dostane predtlač posudku, v ktorom priradia k jednotlivým parametrom body podľa uváženia. Každý parameter 
má stanovený maximálny počet bodov. Celkový maximálny počet bodov je 100.   
 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prác - Bodové maximum  
1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce – 10  
2. Formálne spracovanie bakalárskej práce – 20  
3a. Úroveň spracovania teoretickej časti – 30  
3b. Úroveň spracovania empirickej časti – 30 (pozn.:  prípade, ak ide o prácu čisto teoretickú, je možné prideliť až 60 bodov) 
4. Práca s použitou literatúrou – 10  
5. Celkový počet získaných bodov – 100  
 

Počet bodov známka Počet bodov známka 
100 – 95 bodov      A 87 – 76 bodov      D 
94 – 90 bodov      B 75 – 65 bodov      E 
89 – 82 bodov      C 64 a menej bodov      Fx 
 

V ďalších predmetných situáciách sa postupuje v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality 

VŠZaSP“, ako aj  Študijného poriadku a Nariadení rektora:  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 
5. Informačné listy predmetov bakalárskeho študijného programu  

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 
Uvádza sa  abecedný zoznam všetkých predmetov a IL 

 

Povinné predmety a IL (166 kreditov) Povinne voliteľné predmety a IL (39 kreditov) 

1. Aplikovaná sociálna psychológia  1. Analýza dát pomocou SPSS 

2. Bakalárska práca – vypracovanie  2. Efektívne učenie a zdravie  

3. Behaviorálne závislosti a ich prevencia  3. Emocionálna regulácia  

4. Biológia človeka  4. Interkultúrna psychológia 

5. Dejiny a úvod do psychológie  5. Kvalitatívna metodológia v psychológii 

6. Drogové závislosti 6. Porovnávacia psychológia 

7. Edukačná psychológia  7. Tranzícia z VŠ do zamestnania u absolventov psychológie 

8. Etika 8. Tvorba a prezentácia odborných prác 

9. Experimentálna psychológia v praxi  9. Úvod do projektívnych metód 

10. Klinická psychológia  10. Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom 
živote 

11. Metodológia psychológie 1 11. Základy sociológie 

12. Neuropsychológia  12. Zdravá komunikácia v organizácii 

13. Odborná psychologická prax  13. Zdravie a dobrý život z pohľadu pozitívnej psychológie 

14. Organizačná a pracovná psychológia   

15. Poradenská psychológia 1   

16. Poradenská psychológia 2  Voliteľné predmety a IL (21 kreditov) 

17. Poruchy detského vývinu  1. Manažment katastrof 

18. Psychológia osobnosti 1  2. Novodobé dejiny Slovenska  

19. Psychológia osobnosti 2  3. Psychohygiena a zdravie 

20. Psychológia zdravia  4. Psycho-racionalizácia učenia a štúdia  

21. Psychologická diagnostika  5. Sociológia zdravia a choroby 

22. Sociálna psychológia 1  6. Spracovanie dát z výskumu SPSS 

23. Sociálna psychológia 2  7. Výskum snov 

24. Sociálno-psychologický výcvik (SPV) 1  8. Výučba a učenie sa psychoterapii  z hľadiska 
psychoanalýzy 

25. Sociálno-psychologický výcvik (SPV) 2   

26. Školská psychológia   

27. Úvod do psychoterapie   

28. Všeobecná psychológia 1   

29. Všeobecná psychológia 2   

30. Vývinová psychológia 1   

31. Vývinová psychológia 2   

32. Základy filozofie   

33. Základy psychopatológie   

34. Základy štatistiky v psychológii   

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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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/ 

 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: - Názov predmetu: Aplikovaná sociálna psychológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Povinný, 2 hod. /týždeň 

Počet kreditov:  4 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  

 
Kurz stavia na poznatkoch aktuálnych kompendií sociálnej psychológie a rozvíja ich do aplikácií v praxi. Výsledkom by mali byť ukážky 
rozvíjania praktických sociálno-psychologických kompetencií integratívne zasadených do sociálnej psychológie s prienikmi do hlavných 
psychologických disciplín. 
 

Odporúčaná literatúra: 
ARONSON, E. – WILSON, T. D. – AKERT, M. R. – SOMMERS, S. R. 2017. Sociálna psychológia. 1. vyd. Bratislava : Inštitút psychoterapie a 
socioterapie, o. z. 2017. 
VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. – SOLLÁROVÁ, E.. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha : GRADA, 2019. 
O’DOHERTY, K. C. – HODGETTS, D. (Eds.). The SAGE Handbook of Applied Social Psychology. Los Angeles : SAGE, 2019. 
DELAMATER, J., & WARD, A. (Eds.).  Handbook of Social Psychology, second edition. Springer Science & Business Media. 2013. 
VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. (Eds.) 1998. Aplikovaná sociální psychologie I. 1. vyd. Praha : Portál, s. r. o., 1998. 
VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. (Eds.) 2001. Aplikovaná sociální psychologie II. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 
KOMÁRKOVÁ, R. – SLAMĚNÍK, I. - VÝROST, J. (Eds.) 2001. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně psychologický výcvik 1. vyd. 
HAYES0VÁ, N. 2003. Aplikovaná psychologie. Praha : Portál, 2003. 
WILLERTON, J. 2012. Psychologie mezilidských vztahů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2012. 160 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

61% 9% 13% 17% 0% 0% 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 
100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: Mgr. Peter Marman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:   

Kód predmetu:  Názov predmetu: Bakalárska práca (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Týždenné konzultácie 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Výsledky vzdelávania:  

Stručná osnova predmetu:  
 

Odporúčaná literatúra:  

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov   
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

99% 1% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: vedúci záverečnej práce 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Behaviorálne závislosti a ich prevencia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod. /týždeň, 1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie, forma prezenčná, predmet povinný 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Drogové závislosti 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne:  aktívna účasť na výučbe v rozsahu najmenej 75 % 
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 prehľadu o spoločných a rozdielnych znakoch látkových závislostí a nelátkových návykových chorôb (v zmysle MKCH-10, DSM- 5), 
špecifiká nelátkových návykových chorôb a závislostí u detí a mládeže, žien a seniorov, gambling a gaming, riziká a ohrozenia internetu  
vrátane závislosti na internete, spektrum porúch príjmu potravy, excesívne nakupovanie - schopoholizmus (aj online forma), workoholizmus,  
cybersex, vzťahové závislosti vrátane psychmanipulatívnych spoločenstiev (tzv. sekty). 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 s klientmi s niektorými BZ, kde im tieto poznatky môžu poskytnúť teoretický základ, sprístupniť možnosti primárnej, 
sekundárnej a terciárnej prevencie a podnietiť k ďalšiemu špecifickému vzdelávaniu a výcviku  pri BZ v rámci adiktológie. 

Stručná osnova predmetu: 
- spoločné a rozdielne znaky látkových závislostí a nelátkových návykových chorôb (v zmysle MKCH-10, DSM-5),  
- špecifiká nelátkových návykových chorôb a závislostí u detí a mládeže, žien a seniorov,  
- gambling a gaming,  
- riziká a ohrozenia internetu, závislosť na internete,  
- spektrum porúch príjmu potravy    
- excesívne nakupovanie – schopingholizmus,  
- workoholizmus,  
- cybersex a závislsotné správanie v oblasti sexu (sexuálne rizikové správanie) 
- vzťahové závislosti vrátane psychomanipulatívnych spoločenstiev (tzv. sekty).  
- krátka intervencia, diagnostika a identifikácia BZ, liečba, možnosti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie  

Odporúčaná literatúra:  
Nociar, A.: Drogové závislosti (skriptá). Bratislava: vydavateľstvo SAP 2009.  
Hupková,I. – Liberčanová, K. 2012.Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Vysokoškolské skriptá. 153s.  
Blinka ,L et al. 2015. Online závislosti. Praha: Grada, 2015,200s.  
Krch, F.D. 2005.Poruchy príjmu potravy. Praha: Grada, 2005. , 
Odborný časopis Sociálna prevencia. Bratislava, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 1-16, 2006 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

92% 8 % 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Biológia človeka (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 4 hodiny prednášok týždenne 

Forma prezenčná 

Predmet povinný 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Prezenčná a aktívna účasť na prednáškach.  

Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 %).  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72%.  

Výsledky vzdelávania:  

Študentom budú sprostredkované základné vedomosti z anatómie a fyziológie človeka, oboznámia sa so stavbou a funkciou jednotlivých 

orgánov a orgánových systémov ľudského organizmu, ich činnosťou, koordináciou a riadením.  

Stručná osnova predmetu: Bunka, základy genetiky. Tkanivo: epitelové, spojivové, svalové, nervové. Krv. Oporná sústava. Svalová sústava. 

Obeh krvi a lymfy. Dýchací systém. Tráviaca sústava. Vylučovacia sústava. Reprodukčný systém. Koža. Zmyslová sústava. Integrujúce sústavy: 

imunitný systém, endokrinná sústava, nervový systém. 

Odporúčaná literatúra: 

Prof.  MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.: Biologie člověka v obrazech, 1994 

Böhmer, D. a kol.: Úvod do biológie a humánnej genetiky. Učebnica pre bakalárske študijné programy. Bratislava: Asklepios, 2008, 104 s. 

Sabó a kol.: Vybrané kapitoly zo všeobecnej biológie. SAP, 2003 

Križan, J., Križanová, M.: Maturita z biológie. Bratislava: Príroda, 2012 

Križan, J., Križanová, M.:  Biológia - Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu. Bratislava: Príroda, 2011 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú 

aktualizáciu 

A B C D E FX 

16% 16% 16% 23% 29% 0% 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f 

je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: MUDr. Katarína Procházková 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

  

http://www.danihelka.cz/02.odkazy/06.RUZNE/nase_telo/nase_telo.html
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Dejiny a úvod do psychológie (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. /týždeň 
Forma prezenčná 
Predmet povinný 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 1.stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Podľa študijného plánu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné skúšanie počas semestra kolokviálnou formou, v skúškovom období skúška (písomná, ústna, 
test – potrebné získať aspoň 75 bodov) 

Výsledky vzdelávania: Prezentácia rôznych názorov a pohľadov na psychiku v histórii človeka s postupným prechodom do súčasnosti so 
zdôraznením humánneho aspektu. Prezentovať študentom dejiny psychológia v celej histórii. 

Stručná osnova predmetu:  
Starovek a antika 
Starokresťanstvo a stredovek 
Začiatky novoveku a racionalizmus 
Empirizmus a asocianizmus 
Osvietenectvo  
Nemecká klasická filozofia 
Predpoklady vzniku psychológie ako samostatnej vedy 
Zakladatelia samostatnej psychológie 
Historické psychologické školy 
Hlavné smery psychológie 20. Storočia  
Počiatky postmodernej psychológie 
Niektoré smery postmodernej psychológie 

Odporúčaná literatúra:  
Stavěl,J.: Antická psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970 
Plháková, A.: Dejiny psychológie. Praha: Grada Publishing, 2006 
Boroš, J.: Úvod do psychológie. Bratislava: IRIS, 2002 
Ruisel, I.: Poznávanie v historických súvislostiach. Bratislava: ÚEP SAV, Slovak Academic Press, 2010 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: povinný predmet v ZS 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

36% 41% 18% 5% 0% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Drogové závislosti (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby:  prednáška/seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Denné:   Týždenný: 2/0     Za obdobie štúdia: 24 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: ZS / 3. roč. – 5. semester 

Stupeň štúdia: bakalársky 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: účasť na prednáškach. Záverečné hodnotenie:  písomná skúška  – 10 otvorených a 30 uzavretých otázok (pri 
dištančnej výučbe sa koná skúška cez systém Elix. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, B: 80-89 %; C: 70-79 %; D: 60-69%. Minimálna požiadavka 
úspešnosti E: 50 %; < 50  % = FX 
Prepis predmetu existuje aj pre dištančné vzdelávanie v systéme Elix 

Výsledky vzdelávania: 
Získanie prehľadu o drogovej epidemiológii, skríningu a diagnostike u drogovo závislých, ako i základných poznatkov o prevencii, liečbe a 
doliečovaní. Študenti by mali vedieť použiť získané teoretické poznatky pri identifikácii, kontakte a prípadnej praktickej práci so závislými, 
kde im tieto poznatky poskytnú bázu na ďalšie vzdelanie a výcvik v špecifikách práce v rámci adiktológie. 

Stručná osnova predmetu: 
I. Základné pojmy: Charakteristika závislostí s ohľadom na ich biologickú a neurochemickú bázu, vek, pohlavie a sociálne premenné; 
klasifikačné systémy WHO a APA, druhy a história legálnych a nelegálnych drog, nové syntetické drogy a  znižovanie dopytu (prevencia, 
liečba, resocializácia), ako znižovanie ponuky (obmedzovanie dostupnosti, represia a presadzovanie práva).  
II. História drog v SR a súčasný stav: Drogová scéna v SR po roku 1989 a epidemiológia drog v SR od r. 1994 do 2020; školské prieskumy 
TAD1,2,3 od r. 1994 do 2018; Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a drogách (ESPAD) od  r. 1995 do 2019 u študentov SŠ a VŠ.  
III. História a súčasnosť svojpomocných skupín  a terapeutických komunít – niektoré programy prevencie, liečby a doliečovania drogovo 
závislých z hľadiska psychológie a sociálnej práce. 

Odporúčaná literatúra: 
Kalina, K.: Terapeutická  komunita. Grada 2008. 
Nociar, A.: Drogové závislosti (skriptá). Bratislava, SAP 2009. 
Nociar, A.: Závislosti od tabaku, alkoholu a drog, s. 341 – 393. In: Heretik, A. sr., Heretik A., jr. a kol., Klinická psychológia, Psychoprof, Nové 
Zámky 2016.  
Okruhlica, Ľ. a kol.: Ako sa prakticky orientovať v závislostiach. Bratislava, IDZ,  1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov – spolu 168 študentov 

A B C D E FX 

       22,0 %   34,5 %       19,1 % 14,9 % 8,9 %    0,6 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Edukačná psychológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  
 prezenčná metóda,  
predmet povinný 

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Odporúčaný 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti,  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomná previerka v polovici semestra z prvej časti: max. 30 bodov, min. 15bodov  
Písomná previerka a ústne skúšanie na konce semestra: max. 30 bodov, min. 15 bodov pre vstup na ústnu skúšku. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom prednášok je osvojiť si základy edukačnej psychológie ako aplikovanej vednej disciplíny, spoznať špecifiká 
behavioristickej, kognitívnej, hlabinno-psychologickej, existenciálno-humanistickej a pozitívno-psychologickej edukácie. 
Cieľom cvičení je získať základné skúsenosti a zručnosti z hľadiska rozličných prístupov. 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem a predmet edukačnej psychológie 
Historické aspekty 
Metodologické aspekty 
Behavioristická edukácia 
Kognitivizmus v edukácii 
Hlbinno-psychologické aspekty edukácie 
Humanistická edukácia 
Pozitívna psychológia v edukácii 
Otázky interkultúrnej edukácie, rodové špecifiká 

Odporúčaná literatúra:  
Macková, Z., 2012: Psychológia a výchova, vzdelávanie, in: Macková, Z., 2012: Psychológia. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. 
Grác, J., 2009: Kapitoly z edukačnej psychológie. Trnava: TU. 
Valihovorová, M., 2010: Psychologické aspekty výchovy. Banská Bystrica: UMB. 
Zelina, M., 2010: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2011.  
Kindlon, D., Thompson, M., 2011: Kainova výchova, Kroměříř: Triton. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

15% 16% 25% 17% 27% 0% 
 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Etika (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

2 hodiny seminára týždenne (prezenčnou formou), predmet povinný 

Počet kreditov: 4  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Aktivita na seminároch počas semestra, záverečná písomná skúška.  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 percent, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 percent, na hodnotenie C najmenej 75 percent, na hodnotenie D najmenej 65 percent a na hodnotenie E 

najmenej 55 percent. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 55 percent. 

Výsledky vzdelávania:  

Študenti po absolvovaní predmetu získajú informácie z histórie, základov etiky a aplikovanej etiky v humanitných vedách.  Dokážu analyzovať 

etické kódexy v psychologickej praxi.  Mali by vedieť diskutovať o etických problémoch a dilemách aplikovanej etiky v humanitných vedách;  

analyzovať problémy, hľadať alternatívy, uvedomiť si dôsledky jednotlivých alternatív a urobiť rozhodnutie.  

Stručná osnova predmetu:  

- potreba etiky v pomáhajúcich profesijách 

- história etiky a historické pohľady na ňu 

- základné pojmy v humánnej etike,  etické princípy   

- potreba etického diskurzu, jeho pravidlá 

- humánna etika v súčasnosti a jej vzťah k legislatíve 

- humánna etika v psychológii,- informovaný súhlas, konfikt záujmov 

- etické kódexy v psychologickej praxi 

- humánna etika vo výskume prepojená s legislatívou 

- humánna etika v zdravotníctve,  prognózy vývoja humánnej etiky 

Odporúčaná literatúra:  

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct.  APA, 2010. 

Etický kódex psychologickej činnosti.  SKP, 1996. 

Příkaský, J. V.:  Učebnice základú etiky.  Karmelitánske nakladatelství.  Kostelní Vydří,  2000. 192 s. 

Kopřiva, K.:  Lidský vztah jako součást profese.  Portál, s.r.o.  Praha,  2013. 152 s.   

Anzenbacher, A.:  Úvod do etiky.  ACADEMIA, Praha,  1994.  296 s.   

Olivar, R. R.:  Etická výchova.  Orbis Pictus Istropolitana.  Bratislava, 1992.  210s. 

Gaarder, J.:  Sofiin svet. Román o dejinách filozofie.  SOFA,  Bratislava,  2002.  526 strán 

Williams, J. R.:  Príručka lekárskej etiky.  Svetová asociácia lekárov.  Ferney-Voltaire Cedex,  2008.  132 s.   

Lukasová, E.:  I tvoje utrpení má smysl.  Logoterapeutická útěcha v krizi.  Cesta. Brno, 2006. 192 s.   

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

54% 42% 4% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Experimentálna psychológia v praxi (P) 

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

Počet kreditov:  4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia 1, všeobecná psychológia 2, metodológia psychológie, psychologická diagnostika 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Účasť na prednáškach a seminárnych cvičeniach, Písomná skúška na konci semestra, aspoň 15 bodov z 
30 

Výsledky vzdelávania: Absolvovanie  predmetu  poskytuje  študentom základné poznatky vo  výskume  a vo vedeckej psychológii. Poznatky z 
predmetu sú zároveň bázou pre pochopenie a ujasnenie si praktického uplatnenia  psychologickej metodológie  pri realizovaní výskumných 
štúdií a projektov vo všetkých  psychologických disciplínach. Zároveň poznanie princípov a krokov tvorby výskumného projektu bude  pre 
študentov  praktickým návodom pre prípravu a realizáciu vlastnej výskumnej štúdie, ktorou je bakalárska práca. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Predmet experimentálnej psychológie (nadväznosť na ostatné oblasti psychológie). 
2. História experimentálnej psychológie (začiatok a rozvoj experimentovania v psychológii). 
3. Výskumný problém, príprava projektu (výber témy, stav jej poznania, práca s literatúrou,  
     príprava  a výber kľúč. pojmov pre rešerš, pre projekt). 
4. Formulovanie metodického zámeru projektu (experiment laborat,  prirodzený, klinický/kazuist.,  
     longitudinálny  a kohortový typ výskumu,...). 
5. Metodológia experimentálnej psychológie (definícia cieľov projektu, hypotéz, výskumných otázok,  
     definovanie premenných, štúdia, projekt, plán). 
6. Dizajn projektu (formulovanie cieľov, hypotézy, príklady, cvičenie..). 
7. Tvorba experimentálneho plánu (výber metód skúmania, výber skúm.osôb, význam spoluriešiteľov,  
     infraštruktúra projektu, financovanie projektu, priebežné hodnotenia projektu).  
8. Realizácia experimentálneho plánu a záverečná práca  riešeného projektu (zber a práca s dátami,  
    čistenie dát pre štatistické spracovanie, mätúce premenné, validita výsledkov, reliabilita výskumu).  
9. Etika výskumu (uplatnenie etických princípov v projekte, informovaný súhlas, komunikácia s  
    vyšetr. osobami, oznamovanie výsledkov, možnosť výstupu zo štúdie).  

10. Súčasné trendy v experimentálnej psychológii (zameranie  a hlavné smerovania výskumov, súčasná  
       orientácia psychol výskumu u nás). 

Odporúčaná literatúra:  
Boroš a kol.: Experimentálna psychológia, SPN, Bratislava 1986 
Ferjenčík, J.:Úvod do metodológie psychologického výskumu,Portál, 2010 
Hendl,J., Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2004 
Martin, P., Bateson, P. Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál. 2009 
Maršálová, L., Mikšík, O. a kol. Metodológia a metódy psychologického výskumu. SPN, 1990 
Punch, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Portál, 2015. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:    prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinická psychológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Týždenný počet hodín výučby 4hod./týždeň. Metóda akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: 

prezenčná 

Počet kreditov:6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: základy psychopatológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežne 80% účasť na seminároch, 2 testy vedomostí v priebehu roka, prospel pri nadpolovičnej väčšine počtu získaných bodov.Záverom: 
Ústna skúška 

Výsledky vzdelávania: Študenti získajú poznatky o najvýznamnejších smeroch v KP, základné poznatky o etiológii, epidemiológii a klasifikácii 

psychických a psychosomatických porúch. Systematicky sa začlenia jednotlivé psychické poruchy podľa MKCH-10, resp. DSM- IV, pričom 

študent získa predstavu o systéme psychických porúch v kontexte psychopatológie s prihliadnutím na psychiatrický aspekt problematiky.  

Stručná osnova predmetu: Predmet a história KP a jej postavenie v systéme psychologických vied, koncepcie normality, hlbinné koncepty v 

KP, humanistický prístup v KP, existencializmus a jeho vplyv na KP koncepcie, teórie učenia a kognitívno- behaviorálny smer v KP, 

epidemiológia psychických a psychosomatických porúch, patopsychológia a psychosomatika, reakcie na stres, suicidalita, úzkostné poruchy, 

afektívne poruchy, schizofrénie, poruchy osobnosti, závislosti látkové a nelátkové, poruchy príjmu potravy, KP vyššieho veku, vývinové 

poruchy, psychologická sexuológia 

Odporúčaná literatúra:  

1. Heretik,A. a kol.: Klinická psychológia. Psychoprof, Nové Zámky, 2016 
2. Kondáš, O. : Klinická psychológia, Osveta, Martin,1977, 2.vyd. 
3. Plante, T.G.: Současná klinická psychologie, Grada,Praha, 2001  

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov:  

Celkový počet hodnotených študentov: 152 

A B C D E FX 

25% 20 23% 16% 16% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Štefan Matula, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metodológia psychológie 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 4 hod./týždeň, 3 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie. Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť 

uskutočňuje: prezenčná 

Predmet povinný 

Prepis predmetu existuje aj pre dištančné vzdelávanie v systéme Elix 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník ZS 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy štatistiky v psychológii 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežne: Účasť na prednáškach a cvičeniach, vypracovanie a správne výsledky výpočtov úloh z cvičení (40 % celkovej známky). 

Záver: písomná skúška: 10 otvorených a 30 uzavretých otázok (60 % zo známky) 

Výsledky vzdelávania: Študent získa základné poznatky o metodologických postupoch vo výskume v psychológii, vrátane praktických 

zručností pre realizáciu takýchto výskumov. Dokáže navrhnúť výskumný projekt, vrátane analýzy jednotlivých častí.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Metódy vedy, veda a vedecká teória, indukcia, dedukcia, hypotézy.  
2. Formulácia problému, testovanie hypotéz a tvorba teórie. 
3. Organizácia a inštitúcie vedy, hodnotenie vedeckého prínosu cez WOS, SCOPUS atď. 
4. Metódy výberu vzorky,  náhodné, kvótové, stratifikované výbery z celej populácie  
5. Typy premenných, vzťahy medzi troma typmi a kontrola premenných 
6. Náhodný výber, spôsoby jeho vykonania a výber vhodného výskumného plánu  
7. Meranie v psychológii, základné škály, reliabilita, validita a vnútorná konzistencia 
8. Exploračný a konfirmačný, laboratórny, prirodzený a expostfacto experiment 
9. Výskumné plány s dvomi a viacerými skupinami, faktoriálne, non-experimentálne 
10. Typy a účely používania testov, meranie a kvantifikácia v psychologickom výskume 
11. Zber, registrácia, hodnotenie a interpretácia údajov v psychológii 
12. Kvantitatívny verzus kvalitatívny výskum 

Odporúčaná literatúra:  

1. Ferjenčík, L. (2000):  Úvod do metodológie psychologického výskumu. Portál, Praha. 

2. Maršálová, L. (1985): Metodologické základy psychologického výskumu. SPN, Bratislava. 

3. Maršálová, Mikšík.: (1990) Metodológia a metódy psychologického výskumu, SPN, Bratislava. 

4. Říčan, P. (1977). Úvod do psychometrie. Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 126 

A B C D E FX 

47% 16% 13% 11% 13% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Neuropsychológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie), prezenčná forma, predmet povinný. 

Počet kreditov: 4 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester 

Stupeň štúdia: 1.Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: Biológia človeka 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Odprezentovať na cvičení vybranú tému formou PowerPointu a úspešne absolvovať priebežný test 
(v polovici semestra) a záverečný test (počas skúškového obdobia).  

Výsledky vzdelávania: Získať základné vedomosti o vzniku vedeckej disciplíny, jej zaradení do sústavy vied. Porozumieť organizácii, štruktúre a 
funkcii CNS, dysfunkciám centrálneho nervového systému, diagnostike, klasifikácii, efektivite reštitučného procesu vo vzťahu k 
neuropsychologickým poruchám.  

Stručná osnova predmetu:  

 História neuropsychológie 

 Nervový systém 

 Štruktúra mozgu  

 Zobrazovacie techniky mozgu 

 Plasticita mozgu 

 Poruchy poznávania, agnózie  

 Motorický systém, apraxie 

 Mozgová asymetria, lateralita, dominancia 

 Neurologické poruchy, CMP, traumatické poranenia, infekcie, nádory 

 Pozornosť, multitasking, neglekt  

 Pamäť, poruchy pamäti, amnézie 

 Reč, afázie 

 Exekutívne funkcie a ich poruchy 

 Emócie a poruchy emócií pri mozgových léziách 

Odporúčaná literatúra:  
Hrnčiarová, A. (2010). Afázia - diagnostika, klasifikácia, terapia, Kalligram, Bratislava 
Kolb, B., Whishaw, I. (2015) Fundamentals of Human Neuropsychology, Worth Publishers; 7th edition 
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie, Portál, Praha 
Kulišťák, P. a kol. (2011). Případové studie z klinické neuropsychologie, Karolinum, Praha 
Lurija, A.R. (1975). Ľudský mozog a psychické procesy, Bratislava: SPN,  
Neubauer, K. a kol. (2007) Neurogenní poruchy komunikace u dospělých, Portál, Praha 
Pribišová, K. (2007) Neuropsychológia in: Heretik, A., Heretik, A. jr. a kol. Klinická psychológia, Psychoprof, Nové Zámky 
Sachs, O. (2013) Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom, Inaque, 
Schoenberg, M. R. e. Scott. J. G. e. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology: A Syndrome-Based Approach. Springer: Boston, MA. 
https://doi-org.cyber.usask.ca/10.1007/978-0-387-76978-3  

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

49% 28% 13% 5% 5% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. Soňa Rossi, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Odborná psychologická prax (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:   
3hod./týždeň 
64 hod. za semester. Vzdelávacia činnosť – prax. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia:  1. stupeň  (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná, vývinová, sociálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
100 % účasť na seminároch a pracoviskách. 
Vypracovanie seminárnej práce (záznam vykonávaných činností v odbornom zariadení, skúsenosti).  
Praktické zvládnutie naučených spôsobilostí. 

Výsledky vzdelávania:  
Získanie základných vedomostí z vedecko-výskumnej oblasti psychológie (SAV). 
Praktická skúsenosť so základnou aj špecifickou úlohou detských psychologických poradní, klinických pracovísk a základom činnosti 
pracovných psychológov.  
Overenie si používania vybraných psychodiagnostických metód a ukážky z psychoterapie a sociálno-psychologického výcviku. 
Demonštrácia niektorých administratívnych prác psychológa v praxi.  
Exkurzie na vybraných pracoviskách sociálnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu:  
V rámci praxe si študenti overujú získané poznatky na konkrétnom pracovisku. Pracoviská sú vybrané tak, aby reprezentovali základnú 
orientáciu klinického, školského, poradenského alebo pracovného psychológa.  
Etika a sociálny rozmer práce psychológa na pracovisku. 
V tretinovom rozsahu praxe si študenti môžu vybrať pracoviská podľa záujmu a budúcej profesijnej orientácie. 

Odporúčaná literatúra:  
Ferenci, S.: Klinický denník. Portál, Praha, 2014 
Heretik, A. a kol.: Klinická psychologie. Bratislava, 2007 
Orel, M. a kol.: Psychopatologie. Grada, Praha, 2016 
Procházka, J. a kol.: Psychologie efektívního leadershipu. Grada, Praha, 2013,  
Wagnerová a kol.: Psychologie práce a organizace. Grada, Praha, 2013. 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

80% 18% 2% 0% 0% 0% 

 

Vyučujúci: Mgr. Blanka Hoffbauerová, PhD., Mgr. Soňa Rossi, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Organizačná a pracovná psychológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Povinný, 4 hod. /týždeň 

Počet kreditov: 6 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia:1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: 
Sociálna psychológia 2, Zdravá komunikácia v organizácii, Psychológia zdravia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania: 

Absolventi  budú disponovať vedomosťami o základoch, formách a typoch medziľudskej komunikácie, prebiehajúcej v podmienkach rôznych 
typov organizácií. Budú vedieť používať základné komunikačné vzorce, ktoré sa bežne používajú v komunikácii v pracovnom procese, tvoriť 
komunikačné stratégie a taktiky zamerané na dosiahnutie komunikačných cieľov a stanovených komunikačných efektov a adekvátne k danej 
komunikačnej situácii používať jednotlivé komunikačné vektory. Budú vedieť používať postupy v krízovej komunikácii a tiež postupy 
v konfliktných komunikačných situáciách. Budú vedieť vybrať a použiť vhodné komunikačné nástroje na transfer a zdieľanie informácií 
v komunikačných tokoch v internom aj v externom prostredí organizácie vzhľadom na psychologické a psychické faktory jednotlivcov, 
pracovných skupín/tímov ako aj celej organizácie. Budú mať poznatky o výhodách, nevýhodách a rizikách používania informačno 
komunikačných a digitálnych technológií v komunikačnom procese v organizácii. Budú vedieť používať asertívne a persuazívne práva 
v komunikačnom procese v organizácii. Budú vedieť pracovať s informáciami v súlade s normami GDPR. 

Odporúčaná literatúra:  
ARNOLD, J. et al. 2010. Work Psychology. Pearson Education Canada, 2010. 
BERRYOVÁ, L. M. 2009. Psychológia v práci. Bratislava: Ikar, a. s., 2009. . 
KOLLÁRIK, T. 2002. Sociálna psychológia práce. Bratislava: Vydavateľstvo UK v Bratislave, 2002.  
SZARKOVÁ M. 2016. Psychológia pre manažérov. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 260 s. Odborné časopisy a články z vedeckých recenzovaných 
zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu: Poradenská psychológia 1 (P) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  prezenčná metóda, predmet povinný 

Počet kreditov: 4 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
Odporúčaný 5. semester  

Stupeň štúdia: Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, poruchy detského 
vývinu, základy psychopatológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Písomná previerka v polovici semestra z prvej časti: max. 30 bodov, min. 15bodov  
Písomná previerka a ústne skúšanie na konce semestra: max. 30 bodov, min. 15 bodov pre vstup na ústnu skúšku. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom prednášok je osvojiť si základy poradenskej psychológie ako aplikovanej psychologickej vedy vo všeobecnosti. 
Cieľom cvičení je získať základné zručnosti a skúsenosti z oblasti individuálneho a skupinového poradenstva z hľadiska rozličných prístupov. 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem a predmet skúmania poradenskej psychológie 
Historické aspekty 
Základné pojmy, základné formy práce v poradenstve 
Kongitívno-behaviorálne poradenstvo 
Psychoanalytické a psychodynamické poradenstvo 
Existenciálne a humanistické poradenstvo 
Integratívne prístupy v poradenstve 
Pozitívna psychológia v poradenstve 
 

Odporúčaná literatúra: Hvozdík, S., 2012: Úvod do poradenskej psychológie. Košice: UPJŠ. 
Čerešník, M., 2012: Základy poradenskej psychológie. Nitra: UKF. 
Hargašová, M., 2009: Skupinové poradenství, Praha: Grada. 
Dryden, W., 2008: Poradenství: Struční přehled. Praha: Portál.  
Pešek, R., Praško, J., Štípek, P., 2013: Kognitívne-behaviorální terapie v praxi. Praha: Portál. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

10% 13% 26% 19% 32% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu: Poradenská psychológia 2 (P) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  prezenčná metóda, predmet povinný 

Počet kreditov:  
4 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
Odporúčaný 6. semester  

Stupeň štúdiaStupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, poruchy detského 
vývinu, základy psychopatológie, poradenská psychológia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Písomná previerka v polovici semestra z prvej časti: max. 30 bodov, min. 15bodov  
Písomná previerka a ústne skúšanie na konce semestra: max. 30 bodov, min. 15 bodov pre vstup na ústnu skúšku. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom prednášok je osvojiť si základy poradenskej psychológie ako aplikovanej psychologickej vedy v jednotlivých 
oblastiach praxe: vývinové poradenstvo, kariérové poradenstvo, párové poradenstvo, rodinné poradenstvo, krízové poradenstvo a pomoc 
obetiam násilia. 
Cieľom cvičení je získať základné zručnosti a skúsenosti z oblasti individuálneho a skupinového poradenstva v uvedených oblastiach 
poradenskej praxe. 

Stručná osnova predmetu:  
Základy vývinového poradenstva (hlavne deti, mládež, seniori) 
Princípy kariérového poradenstva, súčasné problémy a trendy 
Východiská a princípy párového poradenstva (partnerské, manželské poradenstvo) 
Rodinné poradenstv,  klasické systémové, moderné systemické prístupy 
Krízové poradenstvo, duševná kríza a post-traumatický rozvoj 
Pomoc obetiam násilia, problémy prevencie 

Odporúčaná literatúra:  
Hvozdík, S., 2012: Úvod do poradenskej psychológie. Košice: UPJŠ. 
Čerešník, M., 2012: Základy poradenskej psychológie. Nitra: UKF. 
Hargašová, M., 2009: Skupinové poradenství, Praha: Grada. 
Vendel, Š., 2008: Kariérní poradenství, Praha: Portál. 
Prevendárová, J., 2011: Rodinná terapia a poradenstvo. Bratislava: Humanitas. 
Taročková, T., 2005: K hlavným témam naratívnej psychológie. Filozofia, 60, č. 7. 
Slezáčková, A., 2012: Pruvodce pozitívní psychologií. Praha: Grada. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

 13% 23% 6% 26% 32% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Poruchy detského vývinu (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:   
3 hod. / týždeň 
Prezenčná forma 
2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenia 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester 

Stupeň štúdia:  1. stupeň  (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná a vývinová psychológia. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
80 % účasť na seminároch, jedna písomná previerka v priebehu semestra. 
Vypracovanie seminárnej práce a jej prezentovanie s názornými ukážkami. Na konci semestra absolvovanie vedomostného testu 
a preukázanie vedomostí nad 60% látky. 

Výsledky vzdelávania:  
Získanie vedomostí z oblasti základných a špecifických porúch psychického vývinu v detstve a v adolescencii. Pochopenie základov 
psychopatológie, etiológie ochorenia, priebehu a prognózy tej, ktorej poruchy (choroby). 
Možnosti psychologického ovplyvnenia a zásady psychológa pri posudzovaní týchto porúch.  
Demonštrácia niektorých psychodiagnostických metód, ich využitie a obmedzenia. 

Stručná osnova predmetu:  
Základy psychopatológie v detskom veku.  
Etika psychologického vyšetrenia a výskumu.  
Poruchy psychického vývinu od narodenia po dospelosť.  
Poruchy vnímania, reči, myslenia, pamäti, emócií.  
Vývinové poruchy učenia. 
Poruchy správania a socializácie.  
Pervazívne vývinové poruchy.  
Detské psychózy a neurotické ochorenia.  
Infekčné ochorenia, psychosomatické a emočné poruchy.  
Neurologické ochorenia v detskom veku. 
Mentálna reatardácia. 
Behaviorálne poruchy. 
Problematika závislostí.  
Psychodiagnostika v jednotlivých vývinových obdobiach a možnosti psychoterapie, rehabilitácie a reedukácie. 

Odporúčaná literatúra:  
Harineková, M., Stempelová,J.: Poruchy psychického vývinu v detstve a adolescencii. VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, 2012 
Krejčířová, M., Říčan, P. a kol.: Dětská klinická psychologie. Portál, Praha, 2009 
Hort V. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha, 2013 
Cognet, G.: Dětská kresba ako diagnostický nástroj. Portál, Praha, 2013 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

28% 13% 21% 18% 20% 0% 
 

Vyučujúci:  Mgr. Blanka Hoffbauerová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia osobnosti 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod./týždeň,  t. j.  2 hod. prednáška, 1 hod. seminár,  
prezenčná forma 

Počet kreditov: 5kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: uvádza sa kód a názov predmetov, ktorých riadne absolvovanie je podmienkou pre zápis predmetu 
všeobecná psychológia 1  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Dve písomné previerky v polovici a na konci semestra. Na absolvovanie každej previerky treba aspoň 
50% bodov, t. j. 50 zo 100bodov. Každý študent musí absolvovať obe previerky. 

Výsledky vzdelávania: Kurz je zameraný na teoretické východiská psychológie osobnosti so zreteľom na psychoanalytické a psychodynamické 
teórie osobnosti, humanistické a holistické teórie, personologické teórie, faktorové prístupy, kognitívne a behaviorálne koncepcie osobnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Teórie zamerané na psychodynamické sily: Psychoanalýza S. Freuda,  
Ego-psychológia: A. Freudová, H. Hartmann, R. White, E. Erikson 
Analytická psychológia C. G.Junga,  
Individuálna psychológia: A. Adler, 
Neopsychoanalýza:  K. Horneyová, E. Fromm 
Behaviorálne psychologické koncepcie: Watson, Skinner, Dollard, Miller 
Humanistické a holistické teórie. A. Maslow a C. Rogers  
Existenciálny prístup: V. Frankl. I. Yalom 
Personológia a teórie  zdôrazňujúce jedinečnosť človeka: H. Murray, G. Allport 
Faktoroví analytici: Cattell a Eysenck 
Novšie faktorové prístupy: Päťfaktorový model osobnosti 
Kognitívne teórie osobnosti: G.Kelly 
Sociálno-kognitívne teórie:  Bandura, Seligman, Mischel 

Odporúčaná literatúra:  
Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti, SPN, Bratislava, 1997 
Nákonečný, M: Psychologie osobnosti, Academia, 1995 
Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti, portál, 1997 
Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister & Principal, 2002 
Výrost, J., Ruisel, I.: Kapitoly z pschológie osobnosti. Veda, 2000 
Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha,  Grada Publishing, 2007 
 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

40% 36% 16% 2% 6% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 24 z 70 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia osobnosti 2 (P) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod./týždeň, 2 hod. prednáška, 1 hod. seminár,  
prezenčná forma 

Počet kreditov: 5kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia 1, psychológia osobnosti 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Dve písomné previerky v polovici a na konci semestra. Na absolvovanie každej previerky treba aspoň 
50% bodov, t. j. 50 zo 100bodov. Každý študent musí absolvovať obe previerky. 

Výsledky vzdelávania: Zaradenie psychológie osobnosti do celého systému psychologických vied, základné pojmy, história predmetu, 
metodologické otázky výskumu osobnosti. Rozbor štruktúry osobnosti. Základné charakteristiky utvárania psychologických teórií. Problematika 
obrazu seba (self). 

Stručná osnova predmetu:  

1. Základné pojmy psychológie osobnosti, dimenzie teórií osobnosti 
2. Faktory ovplyvňujúce utváranie osobnosti a ich odraz v teoretických koncepciách  
3. Metodologické otázky výskumu osobnosti  
4. Rozbor štruktúry osobnosti 
5. Situačné vplyvy na správanie vs. trvalé črty osobnosti, stabilita a premenlivosť osobnsoti 
6. Črtové prístupy vo výskume osobnosti 
7. Schopnosti a ich meranie; teórie inteligencie, dedičnosť a inteligencia 
8. Temperament, biopsychologické a neurofyziologické chápanie temperamentu; psychometrický prístup;  
9. Typy osobnosti a typológie; konštitučné typológie, typológie založené na psychologických kritériách; prednosti a limity 

typologických koncepcií 
10. „Ja“ a obraz seba, staršie a novšie koncepcie sebaponímania, rozdiel medzi činným ja a poznávaným ja, utváranie identity 

osobnosti 
11. Roly, charakter, vôľové vlastnosti osobnosti 

Odporúčaná literatúra 
Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti, SPN, Bratislava, 1997 
Nákonečný, M: Psychologie osobnosti, Academia, 1995 
Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti, Portál, 1997 
Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister & Principal, 2002 
Výrost, J., Ruisel, I.: Kapitoly zo psychológie osobnosti. Veda, 2000 
Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha, Grada Publishing, 2000 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

18% 30% 20% 14% 18% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 25 z 70 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu:   Psychológia zdravia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  Povinný, 3 hod. /týždeň, 

Počet kreditov:  5 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.r., 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia, klinická psychológia, ontogenetická  psychológia, psychológia osobnosti, sociálna 
psychológia, psychodiagnostika. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Písomná skúška na konci semestra, aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním  štúdia predmetu  študenti získajú základné vedomosti o podstate a význame  predmetu psychológia zdravia, ktorého základom 
je psychosomatika, ako vedná oblasť   o  psychickej  podstate väčšiny  somatických porúch a chorôb. Problematika psychológie zdravia 
zahrňuje  okrem hľadania fizikových faktorov chorôb aj  preventívny rámec krokov v súlade s behaviorálnou medicínou, čo predstavuje 
praktické uplatnenie poznatkov v psychologicko terapeutickej praxi v učení ľudí  ako zvládať niektoré poruchy, ako žiť s určitými chorobami  a 
tiež ako im predchádzať. 

Osnova predmetu: 
1. Psychológia zdravia - multidiscipliárna oblasť ( behaviorálne vedy, definícia zdravia,  choroby, kvality života, bio-psycho-soc. model zdravia, 
choroby, terapie, prevencie). 
2. Vývin psychológie zdravia, nadväznosť na psychosomatickú a behaviorálnu medicínu, ich predmet,  teórie vzniku psychosomatických 
chorôb (teória rodiny, teória stresu...). 
3. Psychosociálne rizikové faktory (pracovná záťaž, psychosociálny stres, maladaptácia na nové  prostredie, sociálna izolácia, závislosti látkové, 
nelátkové..). Osobnostné typy správania, hostilita,   anxieta, depresia...  
4. Diferenciálne pojmy v psychosomatike a v klinickej psychológii (hardiness, resiliencia,..), formy  správania  pri chorobách 
psychosomatického  typu (hostilita, anxiozita, depresia...). 
5. Poruchy kardiovaskulárne (hypertenzia, poruchy rytmu srdca...). 
6. Funkčné poruchy  GIT systému  (črevné a žalúdočné choroby, poruchy príjmu potravy, obezita). 
7. Psychoendokrinológia, psychoimunológia a riešenie niektorých psychosomatických porúch a chorôb v tejto oblasti. 
8. Psychosomatika v reumatológii  (pohybové a systémové ochorenia, ako psychosomatický problém).  
9. Psychosomatika v geriatrii, sociálna izolácia, nedostatok sociálnej opory, depresie   
10.Ochranné  psychosociálne faktory ako prevencia psychosomatických chorôb. Smerovanie psychológie  zdravia, výskumy a ich zamerania.. 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
Baštecký J., Šavlík J., Šimek J.: Psychosomatická medicína, Grada, 1993, 
Chromý K., Honzák R., a kol: Somatizace a funkční poruchy, Grada, 2005, 
Heretik, A., Heretik, A. a kol.: Klinická psychológia. Psychoprof.,2016, 
Křivohlavý J.: Psychologie zdraví, Portál 2001, 
Svoboda, M.: Psychopatologie a psychiatrie. Portál, 2012. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 
 

Vyučujúci:  doc.PhDr.Eva Šovčíková,PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu:   Psychologická diagnostika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:    Povinný, 4 hod. /týždeň,  

Počet kreditov:  5 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.r. 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia, metodológia, klinická psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním  štúdia predmetu  Psychodiagnostika  študenti získajú základné a prehľadné vedomosti o zásadách  psychdiagnostiky, o tvorbe 
a deleniach psychodiagnostikých  metod, o ich psychometrických vlastnostiach, ako aj o etických a právnych princípoch  pre  prácu  s 
psychologickými vyšetrovacími metódami. Poznatky získané štúdiom budú základom pre praktickú psychologickú činnosť absolventov 
psychológie. 

Stručná osnova predmetu:  
1.  Predmet psychodiagnostiky, dejiny psychodiagnostiky, predvedecké a vedecké obdobie  používania metód v psychológii, všeobecné 
teoretické problémy psychodiagnostiky.  
2.  Rozhovor, anamnéza, pozorovanie, ako základ psychologického vyšetrenia, 
3   Zásady práce so psychodiagnostickými metódami, základné psychometrické vlastnosti  metód,  rozdelenie a klasifikácia metód, základné 
klasifikačné kritériá, tvorba dotazníka,  štandardizácia metód. 
4.  Možnosti diagnostického použitia základných psychologických metód (klinické metódy,  
     testové metódy so zameraním na osobnosť). 
4.  Psychodiagnostické vyšetrenie emotivity, psychických porúch, psychologická diagnostika emotivity v psychiatrii. 
5.  Testové metódy so zameraním na kognitívne a intelektové schopnosti osobnosti.Nekognitívne  charakteristiky osobnosti.  
6.  Psychodiagnostika správania a psychických funkcií (testy pozornosti, pamäti, reaktibilita,  myslenie).  
7.  Netradičná diagnostika, využitie nešpecifických diagnostických postupov, projektívne metódy,       sociometria. 
8.  Prístrojové metódy v psychodiagnostike, problémy používania počítačov, veb formy testov a  dotazníkov, možná perspektíva 
psychodiagnostiky.      
9.  Stanovenie diagnózy, záverečné hodnotenie vyšetrenia, psychologický posudok, forma. 
10.Ciele diagnostickej činnosti, etické zásady práce s psychodiagnostickými metódamia a technikami,    
      aplikačné oblasti psychodiagnostiky. 

Odporúčaná literatúra:  
Halama, P. : Princípy psychologickej diagnostiky.Trnavská univerzita,  2011 
Kondáš, O. a kol.: Psychodiagnostika dospelých. osveta. Osveta BA, 1992 
Stančák, A.: Klinická psychodiagnostika dospelých. Psych.dg a did.testy., Ba, 1996 
Svoboda, M. a kol. Psychologická diagnostika dospělých. Portál, 2013 
Šnýdrová, I.: Psychodiagnostika, Grada,  2008 
Urbánek, T. a kol.:  Psychometrika, měření v psychologii. Portál, 2011 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

18% 43% 21% 8% 10% 0% 
 

Vyučujúci:  doc.PhDr.Eva Šovčíková,PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu: Sociálna psychológia 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Povinný, 3 hod. /týždeň, 

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia:1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: 
Všeobecná psychológia 1, Psychológia osobnosti,  Základy sociológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania: 

Absolventi  budú disponovať vedomosťami o základných  koncepciách, smeroch  a školách v sociálnej psychológii, najmä o teórii sociálneho 
učenia (J. B. Rotter), teórii sociálnej interakcie (J. W. Thibout, H. H. Kelley), teórii sociálnej percepcie (F. Heider) a teórii kognitívnej disonancie 
(L. Festinger). Budú mať poznatky o základných metódach sociálnej psychológie a ich používaní v praxi. Budú chápať proces sociálneho 
poznávania a sociálneho správania, jeho etapy, sebapercepciu, formovanie sebaobrazu v sociálnom svete,  poruchy, ktoré v týchto procesoch 
môžu nastať, faktory determinujúce sociálne poznávanie a správanie jednotlivca s nim spojené termíny, ako sociálna zrelosť, socializácia, 
kultúra, altruizmus, hostilita a ďalšie. Budú rozumieť sociálnej interakcii, sociálnej príťažlivosti, partnerským vzťahom,sociálnej facilitácii, 
sociálnej lenivosti, konformite a poslušnosti, sociálnej komunikácii a jej funkciám v  procese socializácie osobnosti. 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
KOHOUTEK, R. a kolektív. 1998. Základy sociální psychologie.  Brno: Akademické nakladatelství s. r. o., 1998. ISBN 80-7204-064-2. 
NAKONEČNÝ, M. 2009. Sociální psychologie. Praha: Akademie 2009. ISBN 978-80-200-16799. 
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 1997. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997. ISBN 80-85866-20-X.  
Odborné časopisy a články z vedeckých recenzovaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 
100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 28 z 70 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna psychológia 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Povinný, 3 hod. /týždeň, 

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia:1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: 
Všeobecná psychológia 2, Vývinová psychológia 1, 2, Základy sociológie  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra, aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania: 

Absolventi  budú disponovať vedomosťami o spoločnosti, jej štruktúre a dynamike, o sociálno-psychologickej charakteristike jednotlivých 
skupín tvoriacich spoločnosť, komunikácii medzi nimi, o spolupráci a konflikte medzi nimi. Budú mať poznatky o faktoroch, ktoré determinujú 
skupinovú dynamiku, kohéznosť skupiny, komunikáciu a rozhodovanie v skupine, o rolách a sociálnych statusoch v skupine, o sociálnej moci, 
autorite, prestíži a vodcovstve v skupine, o determinantoch skupinového myslenia –groupthink, davovom správaní a davovej psychóze ako aj 
psychologických postupoch a nástrojov prevencie a regulácie uvedených javov. Budú mať poznatky  z teórie vodcovstva o osobnosti vodcu 
a jeho mieste a úlohe v sociálnych procesoch.  Budú vedieť identifikovať psychologické procesy v skupine, ako sú  mobbing,  harassment, 
psychologická dohoda,kompromis,  skupinový tlak a manipulácia v skupine, skupinový vplyv, sociálna facilitácia, sociálne zaháľanie, 
deindividualizácia a skupinová polarizácia. Budú mať poznatky z teórie sociálnej identity a z dvojfaktorovej teórie sociálnej inteligencie 
(Thorndike), z teórie o  blízkych vzťahoch (v skupine), afiliácii a pripútanií, atraktivite, láske. Budú rozumieť prosociálnemu skupinovému 
správaniu, sociálnemu a kultúrnemu kontextu  pomoci. Budú mať poznatky z  teórie agresie o príčinách vzniku agresie v skupinách, o typoch 
agresie a ich sociálnych prejavoch. Budú mať poznatky o makrosociálnych psychologických javoch  a procesoch o psychológii davu ich 
zdrojoch, o predsudkoch, sociálnych fóbiách a o vplyve médií na tvorbu sociálnych postojov a sociálneho správania mikroskupín 
a makroskupín v spoločnosti. 

Odporúčaná literatúra:  
FFORDE, M. 2010. Desocializácia. Bratislava: Lúč, 2010, 384 s.  
NAKONEČNÝ, M. 2009. Sociální psychologie. Praha: Akademie 2009.  
PRAVDOVÁ, H. 2009.  Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava: ACTA CULTUROLOGICA, 2009, zväzok 19. PROCHÁzKOVÁ, D. 
2014. Jevy, které mohou odstartovat sociální krize. AUSPICIA,  ročník XI, č. 2, s. 103 -119.   
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 1997. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997..  
Odborné časopisy a články z vedeckých recenzovaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 
100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 29 z 70 

 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia  2 hodiny cvičení/ týždenne, metóda akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje:  
prezenčná 
Predmet povinný 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester  štúdia:  v 3 semestri štúdia psychológie  

Stupeň štúdia:  1 stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety:  

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

Výsledky vzdelávania: Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a jej nutnosť pre psychológiu. Zážitkom na sebe formou sociálno-
psychologického výcviku rozvíjať sociálne zručnosti a spôsobilosti nevyhnutné pre profesiu psychológa.  Rozvoj komunikačných zručností 
študenta –  základy. 

Stručná osnova predmetu:  

     história SPV v Čechách a na Slovensku 

 pravidlá a podmienky SPV 

 sociálna percepcia (sebareflexia a poznávanie iných)   

 sociálna komunikácia (verbálna a neverbálna komunikácia. Spätná väzba a jej pravidlá)  

   interakcia v skupine,  

 konflikty a ich zvládanie, náročné životné situácie v skupine,  

 empatia, asertivita ,akceptácia a kongruencia, 

 pravidlá poskytovania spätnej väzby , prijímanie spätnej väzby 

 nácvik facilitácie skupiny. 
 

Odporúčaná literatúra: Slaměník  Komárková  Výrost. 2001 Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálně-psychologický výcvik,. Praha: Grada, 
2001. 224 s. ISBN 80-247-0180-4. 

Hupková, I.   Kuchárová, B.,  Sejčová, Ľ. Prevencia v praxi. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2020, 
44 s., ISBN 978-80-7121-365-9. 

Drobná, J.  Helexová,B.  Kopčíková,M.  Lednická, J.  Medzihorská, P. 2004. Skupinové zážitky. Interná príručka pre pracovníkov PPP, 
CVaPP a ďalších, ktorí majú skúsenosti s realizáciou aktivít zážitkového charakteru s deťmi a mládežou. Bratislava 2004, s.82. ISBN 80-969248-
4-2.   

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

Poznámky: Predmet sa poskytuje  v zimnom ( SPV 1)  aj letnom ( SPV 2) semestri,  a  kapacita predmetu je obmedzená  do 12 študentov na 
jednu skupinu 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

80% 120% 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik 2 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia  2 hodiny cvičení/ týždenne, metóda akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: 
prezenčná 
Predmet povinný 

Počet kreditov:3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  v 4. semestri štúdia psychológie  

Stupeň štúdia:  1 stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: Sociálno-psychologický výcvik  1 

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

Výsledky vzdelávania: Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a jej nutnosť pre psychológiu. Zážitkom na sebe formou aktívnej 
účasti na sociálno-psychologickom výcviku rozvíjať sociálne zručnosti a spôsobilosti nevyhnutné pre profesiu psychológa. Rozvoj 
komunikačných zručností študenta – pokročilá forma. 

Stručná osnova predmetu: 

 nácvik vedenia skupiny 

 empatické počúvanie (nácvik) 

 rozvoj tvorivosti 

 pravidlá pre efektívnu spätnú väzbu  

 psychohygiena v SPV 

 overovanie účinnosti SPV  

 možnosti a limity SPV 

     chyby pri sebapoznávaní a sebahodnotení. 

     možnosti využitia SPV v praxi s možnosti a medze SPV. 

Odporúčaná literatúra: Slaměník  Komárková  Výrost. 2001 Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálně-psychologický výcvik,. Praha: Grada, 
2001. 224 s. ISBN 80-247-0180-4. 

Hupková, I.   Kuchárová, B.,  Sejčová, Ľ. Prevencia v praxi. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2020, 44 s., ISBN 978-80-7121-365-9. 

Drobná, J.  Helexová,B.  Kopčíková,M.  Lednická, J.  Medzihorská, P. 2004. Skupinové zážitky. Interná príručka pre pracovníkov PPP, 
CVaPP a ďalších, ktorí majú skúsenosti s realizáciou aktivít zážitkového charakteru s deťmi a mládežou. Bratislava 2004, s.82. ISBN 80-969248-
4-2.   

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

Poznámky: Predmet sa poskytuje  v zimnom  aj letnom semestri,  a  kapacita predmetu je obmedzená  do 15 študentov na jednu skupinu 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

90% 10% 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Školská psychológia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

3 hod. /týždeň: 2 hod. prednáška, 1 hod. seminár, prezenčná forma; predmet povinný 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia 1, 2, vývinová psychológia 1, 2, sociálna psychológia 1, 2, psychológia osobnosti 1, 2, 

psychologická diagnostika, poruchy detského vývinu, edukačná psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

    Test zo školskej psychológie obsahuje spolu 10 otázok, ktorých odpovede spolu majú spolu hodnotu 50 bodov. Hodnotenie testu : A = 46-

50; B = 41-45; C=36-40; D=31-35; E=26-30; FX=0-25. 

Výsledky vzdelávania:. Absolvovaním školskej psychológie študent nadobudne schopnosť pracovať so žiakom v školskom prostredí v oblasti 

intervencie a prevencie.  Bude schopný odhaliť poruchy správania, poruchy učenia, mentálnu retardáciu, či nadanie a talent u detí. Zároveň 

bude poznať špecifické postupy a spôsoby práce s agresívnym dieťaťom, ako i so zvládaním šikanovania v škole.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Dejiny školskej psychológie a jej predmet. 
2. Vymedzenie práce školského psychológa.  
3. Úlohy školského psychológa v spojitosti so záporným vzťahom žiaka k učeniu.  
4. Psychoracionalizačné prístupy k aktivizovaniu kognitívnych funkcií.  
5. Problémy žiakov v správaní. Šikanovanie ako psycho-sociálny problém v školách.  
6. Diagnostika, intervencia školského psychológa - základný intervenčný program.  
7. Pripravenosť na školskú dochádzku. 
8. Špecifické poruchy učenia - práca školského psychológa s dieťaťom, rodičmi a učiteľmi. 
9. Neurotické prejavy u detí v školskom veku a možnosti školského psychológa i.  
10. Mentálna retardácia - spolupráca so špeciálnymi školami a rodičmi.  
11. Psychologická analýzy príčin neprospievania.  
12. Nadané a talentované deti. Špeciálne schopnosti a možnosti ich rozvíjania. 
13. Zvládanie školskej záťaže.  
14. Profesionálna orientácia a práca školského psychológa pri voľbe povolania žiakov. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.  

2. Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.(1991). Pedagogická psychológia - časť psychológia vyučovania. Bratislava: Jaspis 

3. Gajdošová, E. (1998). Školský psychológ a jeho vstup do humanizácie našich škôl. Bratislava: Príroda. 

4. Grác, J. Psychológia samostatného učenia žiakov. In: Drlíková a kol. (1992).  Učiteľská psychológia. Bratislava, Obzor,  s. 288-300. 

5. Grác, J.: (1978). Psychológia samoučenia. Bratislava, vyd. Obzor, vybrané kapitoly (určí prednášateľ).. 

6. Vágnerová, M., Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.   

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

13% 3% 26% 16% 42% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková , CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Úvod do psychoterapie (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Týždenný počet hodín výučby 2P/1S. Metóda akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: 

prezenčná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: - klinická psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežne 80% účasť na seminároch a absolvovanie vedomostného testu v priebehu semestra (nadpolovičný počet získaných bodov). 

Záverom: ústna skúška 

Výsledky vzdelávania: Študent by mal poznať najvýznamnejšie psychoterapeutické smery  v psychológii, históriu ich vývinu, mal by rozumieť 

humánno-etickým princípom psychoterapeutického procesu. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania by mal byť schopný pochopiť 

základné zákonitosti psychoterapeutického procesu, poznať niektoré PT metódy používané v jednotlivých smeroch, chápať zmysel 

skupinovej psychoterapie a podporných psychoterapeutických metód (arteterapia, pracovná terapia, muzikoterapia a pod.).  

Stručná osnova predmetu: Zaradenie psychoterapie, súčasné smery, metódy psychoterapie- racionálna, sugestívna a hypnotická, empatická 

a abreaktívna, relaxačná a imaginačná, nácviková, techniky psychoanalytickej psychoterapie, interpersonálna psychoterapia, skupinová 

psychoterapia, rodinná a systemická psychoterapia, syntetický prístup.  

Odporúčaná literatúra:  

1. Kratochvíl, S. : Základy psychoterapie, Portál, Praha,2006 
2. Prochaska, O., Norcross, J.C.: Systémy psychoterapie, Grada, Praha,1999 
3. Yalom, I. : Skupinová psychoterapie. Teorie a praxe. Konfrontace, Hradec Králové,1999 

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 82 

A B C D E FX 

 19% 3% 39% 16% 23% 0% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková , CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: : Katedra psychológie 

Kód predmetu Názov predmetu: Všeobecná  psychológia 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby – prezenčná, predmet povinný 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 4hod./týždeň 
3hod. prednášky, 1hod. seminár 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne : účasť na prednáškach a cvičeniach + semestrálna práca v predpísanom formáte a rozsahu (30 %). 
Celkové hodnotenie :  písomná skúška (70 %) – otvorené  (10) aj uzavreté (30). 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 %; < 50  % = FX  

Výsledky vzdelávania:  
Osvojenie si základných pojmov psychológie nutných na vstup do štúdia ďalších teoretických a aplikovaných psychologických disciplín 
a príbuzných spoločensko-vedných odborov. Získať prehľad o zložitejších konštruktoch kognitívneho a afektívneho systému ako reč, myslenie, 
inteligencia, vedomie, emócie, hodnoty, potreby a motivácia, ktoré sa integrujú do typu, charakteru a do celku osobnosti. Získanie hlbších 
teoretických poznatkov o kognitívnych  a afektívnych procesoch a taktiež o aplikáciách poznatkov všeobecnej psychológie v praktických 
ukážkach psychodiagnostických metód a výsledkov v rámci vybratých prípadov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Definícia psychológie – história, predmet, druhy, postavenie v systéme vied 
2. Biologické základy psychiky, endokrinný, imunitný a nervový systém 
3. Základné pojmy – pocity, vnemy, geometricko-optické ilúzie 
4. Základné pojmy – predstavy a asociácie, imaginácia a fantázia 
5. Pamäť – fázy, druhy, poruchy a učenie – klasické, inštrumentálne a sociálne 
6. Základné procesy a stavy – myslenie a reč, pozornosť 
7. Inteligencia – história, meranie, testy, definície a druhy inteligenčných testov 
8. Motivácia, potreby, postoje, vôľa, ašpirácie 
9. Emócie a city, afekty, hodnoty  
10. Temperament a charakter, klasické a súčasné typológie 
11. Vedomie a nevedomie 
12. Integratívna psychológia – definície, výskum, súčasné teórie osobnosti  

Odporúčaná literatúra:  
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2011 
Nociar, A.: Základy psychológie. Bratislava, VŠZaSP 2008, 2. vydanie  
Daniel, J. a kol.: Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra, Enigma 2005 
Pogády, Nociar, A.: Osobnosť a choroba. Bratislava, Veda 1986  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

23% 39% 14% 20% 4% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: : Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Všeobecná  psychológia 2 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby – prezenčná, predmet povinný 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 5hod./týždeň 
4hod. prednášky, 1hod. seminár, cvičenie 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne 2. semester: účasť na prednáškach a cvičeniach. 
Celkové hodnotenie: písomná skúška (70 %) – otvorené  (10) aj uzavreté (30) otázky. Druhá časť je ústna skúška. 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 %; < 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania:  
Získanie hlbších teoretických poznatkov o kognitívnych a afektívnych procesoch a taktiež prehľad o špeciálnych témach ako asociácie, 
imaginácia a tvorivosť, reč, myslenie. Podrobný rozbor teórií videnia, počutia, pamäti, ako aj moderných smerov v psychológii. História 
skúmania a súčasný stav oblasti ACS – zmenených stavov vedomia a ich sledovania. Emócie, potreby a motivácia a ich integrácia do typu, 
charakteru a do celku osobnosti. Ukážky aplikovania poznatkov zo všeobecnej psychológie v praktických výsledkoch experimentálnych metód 
a testov u vybratých prípadov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Pocity a vnemy 1– teórie videnia a počutia. Kazuistika z vnímania figúry a pozadia. 
2. Pocity a vnemy 2 – čuch, chuť, hmat. Porovnanie so zmyslami živočíchov 
3. Asociácie a predstavy – história skúmania asociácií, typy asociácií, asociačný experiment 
4. Asocianizmus ako klasický smer v psychológii. Ukážka z výskumu sily asociácie. 
5. Tradičné a postmoderné smery v psychológii – od behaviorizmu ku kritickej psychológii 
6. Výskum ASC a  nové smerovanie psychológie. Ukážka EWI: Inventórium prežívania sveta 
7. Pamäť a učenie – nové smery vo výskume pamäti. Ukážka Wechslerovej škály pamäti 
8. Imaginácia a fantázia. Ukážka z Koestlera – bisociácie (z: The Act of Creation) 
9. Reč, myslenie a kreativita. Osobnostný test (EPQ) a výsledky u kreatívnych osôb 
10. Emócie a motivácia, teórie emócií. Ukážka z dotazníka DPI (Differential Personality Inventory) 
11. Psychodiagnostika a jej súčasný stav, písanie psychologických správ a nálezov 
12. Osobnosť a integratívna psychológia – definície, výskum, súčasné teórie osobnosti  

Odporúčaná literatúra:  
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2011 
Nociar, A.: Základy psychológie. Bratislava, VŠZaSP 2008, 2. vydanie  
Daniel, J. a kol.: Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra, Enigma 2005 
Pogády, Nociar, A.: Osobnosť a choroba. Bratislava, Veda 1986  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: nie sú 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

23% 39% 19% 14% 5% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Vývinová psychológia 1 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie), prezenčná forma, predmet povinný. 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety:  žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Odprezentovať na cvičení vybranú tému formou PowerPointu a úspešne absolvovať priebežný test 
(v polovici semestra) a záverečný test (počas skúškového obdobia). 

Výsledky vzdelávania: 
Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými pojmami, zákonitosťami a metódami vývinovej psychológie. Zdôrazňujúc humánny 
aspekt, sa zaoberá vplyvmi pôsobiacimi na vývin ľudského jednotlivca  a zároveň dáva príležitosť získať prehľad v oblasti reprezentatívnych 
vývinových hľadísk a koncepcií. 

Stručná osnova predmetu: 
Obdobie prenatálneho až predškolského veku 

 Predmet vývinovej psychológie, všeobecné vývinové charakteristiky 

 Dedičnosť a prostredie pri vývine jednotlivca 

 Spoločensko-kultúrna podstata vývinových zmien 

 Vývinové perspektívy a prehľad reprezentatívnych vývinových teórií (Freud, Erikson, Bowlby, Ainsworthová, Piaget, Bandura, 
Vygotskij)  

 Metódy vývinovo-psychologického výskumu 

 Prenatálny vývin, Teratogénne vplyvy na vývin ľudského jedinca 

 Pôrod a starostlivosť o novorodenca podporujúca vytváranie vzťahovej väzby s matkou  

 Biologický, fyziologický a motorický vývin 

 Percepčný a kognitívny vývin 

 Vývin pamäti 

 Imitácia a začiatky vývinu  reči - fonologický, gramatický, sémantický a pragmatický aspekt 

 Pojmové myslenie a jeho vývin 

 Vývin pohlavnej a rodovej identity  

 Skríning vývinu – základné metódy 

Odporúčaná literatúra: 
Atkinsonová, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E.E. - Bem, D. J. – Nolen - Hoeksema, S. :Psychologie. Portál. Praha, 2007. 
Gillibrand, R., Lam, V., O´Donnell, V., L. : Developmental psychology, Pearson, 2016. 
Janošová, P. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí, Grada, 2008. 
Janoušek, J.: Sociálne kognitivní teorie Alberta Bandury. Čs. psychologie, 1992, 36,5, str. 385-398. 
Langmeier, J.,Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 2006. 
Piaget, J.- Inhelder, B.: Psychológia dieťaťa.. SOFA, Bratislava 1993. 
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I., Univerzita Karlova v Praze, Praha 2012. 
Verny, Th.- Kelly, J.: Tajomný život dieťaťa pred narodením, SPN, Bratislava 1993. 
Vygotskij, L. S.: Myšlení a rěč. SPN, Praha, 1970. 
Wallace, D.: Twenty Studies That Revolutionized Child Psychology. Prentice Hall, 2002. 

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

Poznámky: Predmet sa vyučuje v zimnom semestri. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

7% 21% 18% 36% 7% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. Soňa Rossi, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 
 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Vývinová psychológia 2 (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hod. / týždeň (2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie), prezenčná forma, predmet povinný. 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Odprezentovať na cvičení vybranú tému formou PowerPointu a úspešne absolvovať priebežný test 
(v polovici semestra) a záverečný test (počas skúškového obdobia). 

Výsledky vzdelávania: 
Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými pojmami, zákonitosťami a metódami vývinovej psychológie. Zdôrazňujúc humánny 
aspekt, sa zaoberá vplyvmi pôsobiacimi na vývin ľudského jednotlivca a zároveň dáva príležitosť získať prehľad v oblasti reprezentatívnych 
vývinových hľadísk a koncepcií. 

Stručná osnova predmetu: 
Obdobie mladšieho školského veku až staroby 

 Formatívne  aktivity (detská hra, kresba, rozprávka) v kontexte vývinu 

 Súhrn vývinových zmien s ohľadom na školskú spôsobilosť 

 Sociálny, emocionálny a osobnostný vývin 

 Biologický, fyziologický a motorický vývin 

 Percepčný a kognitívny vývin 

 Teórie morálneho vývinu; vývin morálneho usudzovania, morálnych citov a prosociálneho správania 

 Vývin pamäti, stratégie zapamätávania 

 Pojmové myslenie a jeho ďalší vývin 

 Vývin pohlavnej a rodovej identity 

 Partnerské vzťahy a ich formy; rodičovstvo; rodina 

 Kríza stredného veku 

 Špecifiká nezamestnanosti v staršej dospelosti; vyrovnávanie sa s odchodom do dôchodku 

 Ageizmus, jeho prejavy a možné spôsoby riešenia 

 Umieranie a smrť – prežívanie vlastnej smrteľnosti 

Odporúčaná literatúra: 
Arnett, J. J.: Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties, Oxford University Press, 2015. 
Atkinsonová, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E.E. - Bem, D. J. – Nolen - Hoeksema, S. :Psychologie. Portál. Praha, 2007. 
Gillibrand, R., Lam, V., O´Donnell, V., L. : Developmental psychology, Pearson, 2016. 
Janošová, P. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí, Grada, 2008. 
Langmeier, J.,Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 2006. 
Macek, P.: Adolescence.Portál,Praha,2003. 
Sheehyová, G.: Průvodce dospělostí. Portál,Praha,1999. 
Stuart-Hamilton, I.: Psychologie stárnutí. Portál, Praha, 1999. 
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I., Univerzita Karlova v Praze, Praha 2012. 
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II., Karolinum, Praha 2007. 

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

Poznámky: Predmet sa vyučuje v letnom semestri. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

21% 32% 16% 19% 12% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. Soňa Rossi, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy filozofie (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

3 hodiny týždne – 2hod.prednáška, 1hod.seminár  

Forma prezenčná 

Predmet povinný 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečná písomná previerka. Maximálny počet bodov: 30. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 28 bodov, na hodnotenie 

B 26 bodov, na hodnotenie C 24 bodov, na hodnotenie D 22 bodov a na hodnotenie E je potrebné získať minimálne 20 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvovaním predmetu získa študent prehľad o základných filozofických disciplínach, a tým i vhľad do systému ľudského poznania 

a prístupov k nemu vo význame vedeckom, duchovnom i sociálnom. Štúdium filozofie má prispieť k rozvoju nezávislého myslenia a k záujmu 

študenta o dôležité duchovné a spoločenské hodnoty. 

Stručná osnova predmetu: 1. Filozofia, jej predmet, metódy a význam v kontexte vedy, viery a spoločnosť, 2. Ontológia, 3. Teória poznania 

a logika, 4. Filozofia človeka a spoločnosti 

Odporúčaná literatúra:  

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha, Portál 2004 

Bugár, J.: Staronové cesty filozofie. Bratislava, Iris 2008 

Brugger, W.: Filosofický slovník, Praha, Naše vojsko2006 

Neff, V.: Filosofický slovník pro samouky, neboli Antigorgias. Praha, Mladá fronta 2007 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

23% 32% 25% 9% 11% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. Oliver Brezinský, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy psychopatológie (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hod. /týždeň, forma prezenčná, 2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie 
predmet povinný 

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná, vývinová, sociálna psychológia,  psychológia osobnosti, neuropsychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V priebehu semestra písomná skúška, potrené aspoň 75 bodov zo 100, na konci semestra opäť písomná skúška – potrebných aspoň 75 bodov 
zo 100. Seminárna práca – anamnestické vyšetrenie jedného klienta. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získať základné poznatky z deskriptívnej psychopatológie, základnú terminológiu, opis, 
identifikovanie psychopatologických príznakov, ktoré vychádza z rozdelenia psychiky na jednotlivé psychické funkcie. Študent by mal získať aj 
základy zručnosti identifikovať tieto psychopatologické príznaky. 

Stručná osnova predmetu: uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu 
Pojem, predmet skúmania, metódy psychopatológie 
Poruchy vnímania, kvantitatívne a kvalitatívne 
Poruchy obrazotvornosti 
Poruchy pozornosti 
Poruchy pamäti, kvantitatívne a kvalitatívne 
Poruchy emotivity, globálne, špeciálne, obsahov emócií 
Poruchy intelektu, retardácia, degradácia a deteriorizácia 
Poruchy myslenia, dynamiky, obsahu, organizácie a formálne poruchy 
Poruchy konania a psychomotoriky, kvantitatívne a kvalitatívne 
Poruchy vedomia, kvantitatívne, kvalitatívne, idiognózie 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 
Svoboda, M. a kol.: Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
 

Poznámky: môžu sa uviesť poznámky k predmetu, napríklad že predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, alebo ak si ho zapíše najmenej 15 
študentov, prípadne, že kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

20% 27% 20% 27% 6% 0% 
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy štatistiky v psychológii (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny  prednášok / 1 hodina cvičení týždenne. Metóda akou sa vzdelávacia činnosť 

uskutočňuje: prezenčná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Počas semestra budú 3 písomné cvičenia celkovo za 40 bodov. Skúška má aj písomnú  časť buď papier-ceruza, alebo cez Elix, s maximom 60 
bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C 
najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. FX = < 50 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Študent získa schopnosť základného štatistického spracovania údajov z hľadiska deskriptívnej a prediktívnej štatistiky. 

Naučí  sa spracovať do výstupu väčšie množstvo dát, rozumieť základným metódam opisu súboru, ako aj grafickému znázorneniu dát. Mal by 

získať schopnosť predikcie pri poznaní základných štatistických metód (parametrické a neparametrické testy). Po úspešnom ukončení procesu 

vzdelávania mal by byť schopný poskytnúť primeraný  výstup z jednoduchého výskumu v odbore psychológia.  

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod a stručná história štatistiky 

 Gaussova krivka, testy normality,  iné typy rozdelení 

 deskriptívna štatistika, problematika nulovej hypotézy 

 miery centrálnej tendencie, ukazovatele stredu a miery variability,  

 zber dát, tabuľkové a grafické výstupy z dátových súborov 

 parametrické a neparametrické testy významnosti, kontrolná akupina  

 korelácie dvoch premenných a lineárna regresia 

 kauzalita, hladina významnosti,  

 pravidlá a možnosti interpretácii získaných výsledkov  

 výstupy štatistického SW a jeho aplikácia v praxi 

 stručný prehľad o vyšších typoch štatistických analýz. 

Odporúčaná literatúra:  

1. Reisenauer, R.: Metody matematické statistiky. SNTL, Praha 1970. 
2. Mitenecker, E.: Plánování a statistické hodnocení experimentů, SPN, Praha 1968. 
3. Clauss. G., Ebner, H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov, Bratislava, SPN, 1988 
4. Ritomský, A. (2002). Metódy psychologického výskumu: kvantitatívna analýza dát. Medziná-rodné stredisko pre štúdium rodiny, 

Bratislava. 

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 291 

A B C D E FX 

35,4% 27,7% 26,1% 6,2% 4,6% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Kód predmetu:  Názov predmetu: Analýza dát pomocou SPSS (PV) 
PV – ide o povinne voliteľný predmet 

Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: prednášky + cvičenia; rozsah = 1P+1 cvič., spolu 24 hodín za semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 
Stupeň štúdia: 1. piaty semester 

Podmieňujúce predmety: Metodológia psychológie, Psychologická diagnostika, Základy štatistiky v psychológii 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  aktívna účasť, praktická skúška – analyzovanie vybraného súboru prostredníctvom SPSS 

Výsledky vzdelávania: Vedieť pripraviť dátový súbor v rámci vlastného projektu výskumu a analyzovať ho prostredníctvom štatistického 
programu SPSS 

Stručná osnova predmetu:  
1. Príprava dátového súboru – masky a labely 
2. Definovanie rozličných typov otázok (uzavreté, otvorené, viacnásobné odpovede) 
3. Čistenie dát (zjavné a logické) 
4. Deskripcia dátového súboru: 
5. Frekvenčné tabuľky, priemer, modus, medián, smerodajná odchýlka 
6. Krížové tabuľky (krostabulácie) 
7. Grafické zobrazenie dát 
8. Selektovanie a delenie prípadov 
9. Rekódovanie premenných a tvorba nových 
10. Korelácie 
11. Jednoduchá analýza rozptylu 
12. Porovnanie dvoch súborov t-testom 

Odporúčaná literatúra:  
Ritomský, A, 1999: Deskripcia dát pomocou SPSS, MSpŠR, Bratislava 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov  . 

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Efektívne učenie a zdravie (PV) 

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

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester 

Stupeň štúdia:1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: 
Všeobecná psychológia 1, Sociálna psychológia 1, Psychológia zdravia, Psychohygiena a zdravie  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti  budú disponovať vedomosťami o súčasných smeroch a koncepciách pojednávajúcich o procese učenia, si osvoja moderné poznatky 
z teórie pedagogickej psychológie a   praktické zručnosti a kompetencie  z oblasti efektívneho učenia a zdravia. Zároveň si osvoja poznatky 
a vedecké informácie o vnútorných a vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú proces učenia, o postupoch ich identifikovania v súvislosti 
s poruchami učenia ako aj v súvislosti s psychologickými postupmi zvládnutia týchto porúch učenia.  Budú vedieť identifikovať externé 
psychosociálne faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú proces učenia a zdravia, ako sú stres, psychická záťaž, monotónia, šikanovanie. Budú 
disponovať poznatkami a informáciami o pozitívnom ako aj negatívnom vplyve digitálnych médií na efektívne učenie a zdravie ako aj 
výhodách, nevýhodách a rizikách používania informačno komunikačných technológií v procese  učenia z hľadiska jeho zefektívňovania 
a uchovávania zdravia. V neposlednom rade  študenti budú vedieť aplikovať  poznatky z psychohygieny v procese učenia, efektívne ich 
používať v praxi  a preniesť neučené postupy aj do psychoterapeutických postupov používaných v edukačnom procese v praxi. 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
ČEPELOVÁ, S. 2014b: Pedagogická psychológia. Vysokoškolská interaktívna učebnica. 1. vydanie. Dubnica na d Váhom: DTI.  CDROM, 4 AH 
ISBN 978-80-89400-71-3. 
GABRHELOVÁ, G. 2017a. Inovation in educational process. 1. vyd. Karlsruhe, Deutschlan: Ste-Con, 2017, 68 s. ISBN 978-3-945862-16-2. 
KRÁSNA, S. , GERŠICOVÁ, Z. a kol. 2018: Teoretické a aplikované komponenty predprimárnej edukácie. Dubnica na d Váhom: DTI. ISBN 978-
80-263-1434-9. 
ROZVADSKY-GUGOVÁ G. a kol. 2013: Edukácia akceptujúca docenenie mozgu. Dubnica nad Váhom: DTI. ISBN 978-80-89400-62-1. 
Odborné časopisy a články z vedeckých recenzovaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: - Názov predmetu: Emocionálna regulácia (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň 1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie, forma prezenčná, premet povinne voliteľný 

Počet kreditov:  3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  

Kurz ponúka znalosti o emocionálnej regulácii z pohľadu rôznych teoretických výskumných prístupov a v súvislostiach s biopsychologickými, 
vývinovými, osobnostnými, sociálnymi a vybranými aplikovanými psychologickými disciplínami. 

Odporúčaná literatúra:  
Gross, J. J. (2015). Handbook of emotion regulation. Second Edition. The Guilford Press, New York, London. 
Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press. 
Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26. 
Sheppes, G., Scheibe, S., Suri, G., & Gross, J. J. (2011). Emotion-regulation choice. Psychological science, 22(11), 1391-1396. 
Etkin, A., Büchel, C., & Gross, J. J. (2015). The neural bases of emotion regulation. Nature reviews neuroscience, 16(11), 693. 
Thompson, R. A., & Meyer, S. (2007). Socialization of emotion regulation in the family. Handbook of emotion regulation, 249, 249-268. 
Chambers, R., Gullone, E., & Allen, N. B. (2009). Mindful emotion regulation: An integrative review. Clinical psychology review, 29(6), 560-572. 
Sheppes, G., Scheibe, S., Suri, G., Radu, P., Blechert, J., & Gross, J. J. (2014). Emotion regulation choice: a conceptual framework and 
supporting evidence. Journal of Experimental Psychology: General, 143(1), 163. 
Gyurak, A., Gross, J. J., & Etkin, A. (2011). Explicit and implicit emotion regulation: a dual-process framework. Cognition and emotion, 25(3), 
400-412. 
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion, 13, 359–365. 
Dan-Glauser, E. S., & Gross, J. J. (2013). Emotion regulation and emotion coherence: Evidence for strategy-specific effects. Emotion. 
Izard, C. E. (2010). The many meanings/aspects of emotion: Definitions, functions, activation, and regulation. Emotion Review, 2(4), 363-370. 
Campos, J. J., Walle, E. A., Dahl, A., & Main, A. (2011). Reconceptualizing emotion regulation. Emotion Review, 3(1), 26-35. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

72% 9% 6% 6% 3% 3% 
 

Vyučujúci: Mgr. Peter Marman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Interkultúrna psychológia (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň 1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie,  
forma prezenčná,  
premet povinne voliteľný 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: sociálna psychológia 1, 2, aplikovaná sociálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú štyri písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné 
získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 
bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 
bodov 

Výsledky vzdelávania: Získať základy interkultúrnej psychológie ako vedy o psychologických aspektoch a procesoch interkultúrnej povahy, 
osvojiť si hlavné pojmy, nadobudnúť prehľad o základných interkultúrnych rozdieloch psychologickej povahy ako aj prehľad o možnostiach 
aplikácie tejto novej disciplíny. 

Stručná osnova predmetu: uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu 
Vymedzenie interkultúrnej psychológie 
Základné pojmy 
Porovnanie psychologických charakteristík rôznych kultúr, etník, národov 
Rozdiely v komunikácii 
Oblasti aplikácie interkultúrnej psychológie 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
Prucha, J., 2010: Interkultúrní psychologie. Praha: Portál, 2010. 
 Kolman, L. (Ed.): Komunikace mezi kulturami. Praha: Alfa. 
Launikari, M., Poukari, S., (Eds.), 2009: Multikultúrní poradenství.  Praha: Euroguidance. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci:  doc. Mgr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 44 z 70 

Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: katedra psychológie Názov predmetu: Kvalitatívna metodológia v psychológii (PV) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň, 2 hod. prednáška; prezenčná forma 
Prepis predmetu existuje aj pre dištančné vzdelávanie v systéme Elix 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: metodológia psychológie 1, základy štatistických metód v psychológii, psychológia osobnosti, psychodiagnostika. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomná previerka na záver semestra. Ako minimum je treba získať  50 % správnych odpovedí.  
Hodnotenie previerky: 
písomná skúška  – otvorené  (10) a uzavreté (30) otázky. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, B: 80-89 
%; C: 70-79 %; D: 60-69%. Minimum pre úspešnosť – E: 50 %; < 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania: Doplnenie poznatkov z metodológie  psychológie, ktorá predstavila hlavne kvantitatívny a nomotetický prístup, 
o prehľad kvalitatívnych výskumných postupov a metód v rámci idiografického prístupu. Prehľad histórie a súčasného stavu kvalitatívneho 
výskumu, základné postupy a techniky tohto typu  výskumu, zakotvená teória. Možnosti syntézy dvoch výskumných prístupov v zmysle 
zmiešaného výskumu, s prvkami kvantitatívneho i kvalitatívneho. Študent získa poznatkovú bázu pre spracovanie empirických poznatkov aj 
pre písanie záverečnej práce na 1. aj 2. stupni štúdia. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Historicko-filozofické korene kvalitatívneho prístupu v psychologickej metodológii. 
2. Kvantitatívny, kvalitatívny a zmiešaný výskum – definície a popis ich vzájomných vzťahov. 
3. Vývoj kvalitatívneho výskumu, školy a teórie, hermeneutika a konštruktivizmus. 
4. Možnosti a medze aplikácie kvalitatívneho prístupu v psychológii, základný rámec pre výskum. 
5. Typy výskumných plánov, návrh plánu kvalitatívneho výskumu a etické otázky tohto výskumu 
6. Spôsoby výberu vzorky – od štruktúrovaných k nepravdepodobnostným, ako „snowball sampling“  
7. Zber dát: pozorovanie, interview a „focus groups“, projektívne, psychosémantické a iné metódy zberu dát, s praktickými ukážkami 

empirických metód (dotazník, typ otázok v interview). 
8. Metódy spracovania kvalitatívnych dát: Príprava, kódovanie a zobrazovanie údajov. 
9. Analýza a hodnotenie získaných dát – kazuistika, zakotvená teória, tematická analýza a ďalšie prístupy. 
10. Validita kvalitatívneho výskumu – metódy a spôsoby kontroly validity. 
11. Integrácia modelov, evaluačný výskum, formy a podania správy o výskume. 
12. Kvalitatívna analýza umeleckého produktu – Bergmanov film Siedma pečať. 

Základná literatúra: 
Miovský, M.: Kvalitativní  přístup a metody v psychologii. Grada, Praha 2006 
Hendl, J: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Portál, Praha 2016 
Odporúčaná literatúra: 
Hartnoll, R. et al. Príručka na výber vzorky technikou snehovej gule. Nadácia DaY, Bratislava1997 – alebo jej český preklad: Příručka k 
provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball sampling). NMS, Praha 2003 
Rhodes, T.: Terénna práca s užívateľmi drog: princípy a prax. TMV SR, Bratislava 1997.  Preklad: Alojz Nociar 
Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V.: Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Grada, Praha 2010 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov – spolu 114 študentov 

A B C D E FX 

15, 4 % 39,2  % 23,1 %  19,2 %  3,1 % - 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Porovnávacia psychológia (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
2 hod./týždeň, prednáška, diskusia,  prezenčná metóda  
predmet povinne voliteľný (PV) 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Odporúča sa v 2 semestri štúdia psychológie  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: biológia človeka, všeobecná psychológia 1, vývinová psychológia 1  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa obraz o vývine porovnávacej psychológie od 19. stor. a jej fúzie s modernými odnožami psychológie v súčasnosti. Dokáže využiť 
poznatky získané výskumom správania živočíchov na človeku a porozumie rovine uvažovania v behaviorálnych vedách. Bude schopný aplikácie 
a syntézy moderných poznatkov z oblasti neurovedy, antropológie, evolučnej psychológie a ekológie na moderný výskum správania človeka, 
ktorý sa podobným spôsobom aplikuje aj na iné živočíšne druhy.   

Stručná osnova predmetu:  
1. Charles Darwin a jeho vplyv na evolučný prístup v psychológii a v etológii. Evolučný prístup k správaniu živočíchov a človeka.  
2. Prirodzený výber a psychologické adaptácie u človeka.  
3. Teória pohlavného výberu 
4. Pohlavný výber u človeka: dlhodobé a krátkodobé reprodukčné stratégie mužov a žien. Porovnanie sexuálnych stratégií človeka 

s primátmi.  
5. Teória sexuálneho konfliktu 
6. Parazity a správanie živočíchov a človeka. Od inter-individuálnych rozdielov po medzikulturálne rozdiely.  
7. Triversova teória rodičovských investícií a jej aplikácia na živočíchy a moderného človeka.  
8. Hormóny a správanie živočíchov a človeka.  
9. Evolúcia altruizmu u sociálne žijúcich živočíchov a človeka.  
10. Učenie a kognitívne procesy živočíchov 

Odporúčaná literatúra:  
Davis, S. F. 2003. Handbook of Research Methods in Experimental Psychology. Blackwell Publishing Ltd.   
Alcock, J. 2009. Animal Behavior, 9th edition. Massachusets, USA. 
Buss, D. 2011. Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (4th Edition). Prentice Hall, USA. 
Vonk, J., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2012). The Oxford handbook of comparative evolutionary psychology. OUP USA. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

35% 23% 5% 16% 21% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu: Tranzícia z VŠ do zamestnania u absolventov psychológie  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hod. / týždeň, prezenčná forma, PV predmet 

Počet kreditov: 3 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1.Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: žiadne  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, prezentovanie vlastného interview s absolventom psychológie, ktorého 
si študent vyberie a osloví.   

Výsledky vzdelávania: Študent získa prehľad o tranzícii z VŠ do zamestnania, porozumie jednotlivým štádiám tranzície a špecifickým úskaliam 
zamestnania sa v odbore/mimo odboru u absolventov psychológie. Na základe získaných poznatkov sa bude môcť lepšie na tranzíciu do 
zamestnania pripraviť.  

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do problematiky, objasnenie základných pojmov 

 VŠ štúdium v súčasnosti, štúdium psychológie 

 Vývinové obdobie počas tranzície z VŠ do zamestnania 

 Model procesu tranzície z VŠ do zamestnania 

 Priebeh tranzície – 4 fázy  

 Úskalia prechodu z VŠ do prvého zamestnania, Ťažkosti v jednotlivých štádiách procesu 

 Subjektívna pohoda v priebehu tranzície  

 Pracovné uplatnenie a pracovná spokojnosť absolventov 

 Finančné ohodnotenie a finančný príjem ako prediktor osamostatnenia sa 

 Svet práce a psychosociálne riziká  

 Work-life balance, riziká vyhorenia 

Odporúčaná literatúra:  
BUCHTOVÁ, B., ŠMAJS, J., BOLELOUCKÝ, Z. 2013. Nezaměstnanost. 2. přepracovnané a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2013. 192 s. ISBN 
9788024742823. 
FURNHAM, A. 2008. The psychology of behaviour at work: the individual in the organization. 2nd ed. East Sussex : Psychology Press, 2008. 821 
p. ISBN 13: 978-1-84169-504-4. 
HOM, P. W., GRIFFETH, R. W., PALICH, L. E., BRACKER, J. S. 1999. Revisiting met expectations as a reason why realistic job previews work. 
Personnel Psychology, 52(1), 97-112. 
JACHYMOVIČOVÁ, 2009. Sústavné vzdelávanie na Slovensku: Europsy (Európsky certifikát v psychológii). In: Premeny psychológie  v európskom 
priestore. Bratislava : Stimul, 2009. ISBN 9788089236749. s. 39-41.  
PERRONE, L., VICKERS, M. H. 2003. Life after graduation as a "very uncomfortable world": An Australian case study. In: Education & Training, 
roč. 45, č. 2/3, s. 69 – 79. 
RIEGEL, K. 2007. Ekonomická psychologie. Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2007. 247 s.  
ROSSI, S., BRATSKÁ, M. 2018. Pracovná spokojnosť u absolventov s realistickými a zidealizovanými pracovnými očakávaniami. Psychologica č. 
48. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8127-220-2. - Bratislava : Stimul, 2018. 
ROSSI, S., BRATSKÁ, M. Skúsenosti absolventov psychológie z obdobia prechodu z VŠ do zamestnania. Psychologica 45 [elektronický zdroj] 
Bratislava : STIMUL, 2016. . - S. 183-189 [online] 
RYMEŠ, M. 2003. Pracovní spokojenost. In: ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. 2003. Psychologie ve světě práce. Vydání první. 
Praha : Karolinum, 2003,. s. 111-117. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: Ide o nový predmet 

Vyučujúci: Mgr. Soňa Rossi, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Tvorba a prezentácia odborných prác (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň, 1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie 
predmet povinne voliteľný 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná, vývinová, sociálna  psychológia, psychológia osobnosti, základy štatistiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Príprava a prezentácia odborného príspevku na zvolenú tému 

Výsledky vzdelávania: Prezentácia odborného príspevku  počas semestra 
Cieľom je získať poznatky a zručnosti b oblasti prípravy odborného textu, jeho prezentácie vo forme prednášky, posteru, článku. 
Nadobudnutie poznatkov o tvorbe bakalárskej práce a obhajobe. Rozvoj komunikačných zručností pri prezentácii pred publikom. 

Stručná osnova predmetu: uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu 
Základné pojmy 
Odborný text a jeho charakteristika (obsah, forma, autor) 
Vedecký a odborný príspevok, obsahové a formálne charakteristiky 
Práca s informačnými zdrojmi a citovanie 
Posterová prezentácia, prednáška, premietaná obrazová prezentácia, odborný článok 
Komunikačné zručnosti pri prezentácii odbornej práce 
Druhy odborných, vedeckých písomných prác 
Charakteristiky bakalárskej práce 
Obhajoba bakalárskej práce 
Etická stránka tvorby a prezentácie odborných prác 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
Meško, D:, Katuščák, D., FIndra, J. a kol., 2005: Akademická príručka. Martin: Osveta. 
Palenčárová, J., Kročitý, P:, 2012: Akademická príručka pre tvorbu odborných textov. Trenčín: VŠM. Dostupné na internete. 
http://vsm.sk/files/sh/akpriruckaonline2012.pdf 

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

Poznámky: môžu sa uviesť poznámky k predmetu, napríklad že predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, alebo ak si ho zapíše najmenej 15 
študentov, prípadne, že kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

50 30 10 10 0 0 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof.PhDr. Alojz Nociar, CSc.  
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Úvod do projektívnych metód (PV) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň – 1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie; prezenčná forma 
V prípade dištančnej výučby je - 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: klinická psychológia, psychodiagnostické metódy, psychológia osobnosti  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečný písomný test na konci semestra. 

Výsledky vzdelávania: Získanie základných teoretických aj technických  informácií nevyhnutných pre  prácu s najčastejšie používanými 
projektívnymi metódami. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod – stručná história projektívnych metód, kvalifikácia pre ich použitie 
2. Miesto projektívnych metód v psychodiagnostike a vysvetlenie základných pojmov  
3. Projekcia ako princíp – od  pareidólií po obranné mechanizmy osobnosti  
4. Rorschach I. – história, výskum, paralelné formy, základné oblasti využitia v praxi 
5. Rorschach II. – determinanty odpovedí, prehľad základných kategórií a signovania 
6. Rorschach III. – ukážky protokolov z klinickej praxe, ich skórovanie a dg. využitie 
7. Hand test I. – história, paralelné formy, základné oblasti využitia Hand testu v praxi 
8. Hand test II. – determinanty odpovedí, prehľad základných kategórií a signovania 
9. Hand test  III. – ukážky protokolov z klinickej praxe, ich skórovania a dg. využitia 
10. Kahnov  test usporiadania symbolov (KTSA) – informácia o menej známej metóde 
11. Prehľad iných projektívnych metód: TAT, CAT, SAT, HIT, Rosenzweig PFT, Wartegg 
12. Ukážka predbežnej verzie bázy znalostí pre expertný systém hodnotenia v ROR a Hand teste 

Odporúčaná literatúra 
Bohm, E.: Psychodiagnostické vademecum, preprint 
Fridrich, J.: Čo mi pamäť zachovala, Asklepios, 2000 
Fridrich, J., Nociar A.: Test ruky. Príručka. Psychodiagnostika 1991.  
Rorschach, H.: Psychodiagnostics, Hans Huber, 1970 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov: 49 študentov 

A B C D E FX 

26,5 % 48,9 % 14,3 % 8,2 % 2,1 %  
 

Vyučujúci: Prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom 

živote (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie: skupinové diskusie 
Záverečné hodnotenie: písomná práca, esej 

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámenie sa s teóriou vzťahovej väzby, výskumami v tejto oblasti a implikáciami pre pomáhajúce profesie; výskyt a význam rôznych 
typov psychickej traumatizácie ako potenciálne patogénnych faktorov. Možnosti terapie a prevencie. 

Stručná osnova predmetu:  
I. Základné piliere teórie vzťahovej väzby, výsledky empirických výskumov, význam pre zdravie; 

II. Poznatky o rizikových faktoroch; význam poznatkov pre utváranie poradenskej alebo terapeutickej praxe. 
III. Typy traumatizácie v ranom detstve, vplyv na ďalší život; problematika traumatizácie v dospelosti; terapeutické možnosti 

a prevencia. 

Odporúčaná literatúra:  

Hašto,J. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín, Vydavateľstvo F, 2005 
-Hašto,J.,Vojtová ,H. Posttraumatická stresová porucha. Trenčín,Vydavateľstvo F,2012 
-Brisch,K.H. Bezpečná vzťahová väzba. Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. Trenčín,Vydavateľstvo F,2011 
-Schauer,M. et al. Naratívna expozičná terapia. Krátkodobá terapia pre traumatické stresové poruchy. Trenčín,Vydavateľstvo F,2014 
-Hašto,J.,Tavel,P. Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psych oterapiu.Psychiatrie,19,2015,,97-103 
-Axline, V.M. Dibs v hľadaní seba samého pri terapii hrou.Bratislava,Vydavateľstvo F, 2017 
-Moberg, K.U. Hormón blízkosti. Rola oxytocínu vo vzťahoch. Bratislava, Vydavateľstvo F, 2016 
-Hoffman, K. et al. Kruh bezpečného rodičovstva. Ako podporiť bezpečnú vzťahovú väzbu Vášho dieťaťa, jeho emočnú odolnosť a slobodu 
v skúmaní seba a sveta. Bratislava, Vydavateľstvo F, 2018 
-Julius,H. et al. Vzťahová väzba s domácimi zvieratami. Integratívny pohľad na vzťahy ľudí a zvierat s dôsledkami pre terapeutickú prax. 
Bratislava, Vydavateľstvo F, 2020 

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov:  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu:  Základy sociológie (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hodiny/týždeň, 1 hod. prednáška, 1 hod. seminár, prezenčná metóda, predmet povinne voliteľný 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: Na absolvovanie je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach 
Záverečné hodnotenie: Úspešne absolvovanie písomného testu. Na hodnotenie A je potrebné dosiahnuť 91 % – 100 % celkového 
hodnotenia; B: 81 % – 90 %; C: 73 % – 80 %; D: 66 % – 72 %; E: 61 % – 65 % hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: Študenti si osvoja teoretické vedomosti a základné pojmy zo všeobecnej sociológie a vybraných odvetvových 
sociológií.  
Študenti vedia vysvetliť význam sociologickej perspektívy a sociologického prístupu v poznávaní spoločnosti,   spoločenských inštitúcií i 
vzťahov medzi rozličnými sociálnymi skupinami . Vedia vysvetliť ako súvisia problémy jednotlivých ľudí s rozsiahlejšími spoločenskými 
problémami. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do sociológie, Sociológia ako veda, Sociologická perspektíva  

 Kultúra 

 Spoločnosť a sociálna struktura 

 Socializácia 

 Sociálne skupiny a organizácie 

 Sociálna stratifikácia 

 Rodina, zmeny demografického správania 

 Komunity 

 Sociálne problémy 

 Sociálna kontrola, sociálne deviácie, totálne inštitúcie.  

 Spoločenská zmena, moderná spoločnosť, informačná spoločnosť 

Odporúčaná literatúra:  
BEDNÁRIK R. /ed/, 2009: Stručný prehľad sociológie. Enigma, Bratislava. 
FUKUYAMA F., 2005: Veľký rozvrat: Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Agora, Bratislava. 
KARDIS, K., 2009: Základy sociológie. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009. 
LAIFEROVÁ E., 2020: Sociologické školy 20 storočia. STIMUL, Bratislava 
MATULNÍK J.,  PASTOR  K., 2018  : Kultúrne zmeny a rodinné správanie na Slovensku za posledné štvrťstoročie. In: Laiferová E. /ed/: 
Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vydal STIMUL pre Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV, Bratislava. s. 57-69 [cit. 
2021-05-19] 
RITZER G., 2008: Classical Sociological Theory. McGraw-Hill, Boston 
TOFFLER A., TOFFLEROVÁ H., 1996: Utváranie novej civilizácie. Open Windows, Bratislava.   

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

33% 22% 7% 19% 19% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Zdravá komunikácia v organizácii (PV) 

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

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia:1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: 
Sociálna psychológia 2, Organizačná a pracovná psychológia, Psychohygiena a zdravie, Psychológia zdravia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania: 

Absolventi  budú disponovať vedomosťami o základoch, formách a typoch medziľudskej komunikácie, prebiehajúcej v podmienkach rôznych 
typov organizácií. Budú vedieť používať základné komunikačné vzorce, ktoré sa bežne používajú v komunikácii v pracovnom procese, tvoriť 
komunikačné stratégie a taktiky zamerané na dosiahnutie komunikačných cieľov a stanovených komunikačných efektov a adekvátne k danej 
komunikačnej situácii používať jednotlivé komunikačné vektory. Budú vedieť používať postupy v krízovej komunikácii a tiež postupy 
v konfliktných komunikačných situáciách. Budú vedieť vybrať a použiť vhodné komunikačné nástroje na transfer a zdieľanie informácií 
v komunikačných tokoch v internom aj v externom prostredí organizácie vzhľadom na psychologické a psychické faktory jednotlivcov, 
pracovných skupín/tímov ako aj celej organizácie. Budú mať poznatky o výhodách, nevýhodách a rizikách používania informačno 
komunikačných a digitálnych technológií v komunikačnom procese v organizácii. Budú vedieť používať asertívne a persuazívne práva 
v komunikačnom procese v organizácii. Budú vedieť pracovať s informáciami v súlade s normami GDPR. 

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 
SZARKOVÁ, Miroslava. 2018: Komunikácia v manažmente. Praha: vydavateľstvo Wolters Kluwer m ČR, a. s.,  230 s. ISBN 978-80-7598-184-4 
(brož.) ISBN 978-80-7598-185-1 (pdf). 
SZARKOVÁ, Miroslava, BELÁŇOVÁ Benita, MATKOVČÍKOVÁ Natália 2018. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. České Budejovice: 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.u. ISBN 978-80-7556-036-0. 
TEGZE, O. 2007: Neverbální komunikace. Brno: Computer press.  ISBN 80-2510-183-5. 
Odborné časopisy a články z vedeckých recenzovaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

13% 23% 6% 23% 35% 0% 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Zdravie a dobrý život z pohľadu pozitívnej psychológie (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hodiny týždenne – prednáška spojená s cvičením, prezenčná forma, predmet povinne voliteľný 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: šiesty 

Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomná previerka na konci semestra a vypracovanie reflexie na vybranú tému z oblasti pozitívnej 
psychológie. 

Výsledky vzdelávania: Oboznámenie sa s východiskami a históriou vzniku pozitívnej psychológie, jej predmetom a hlavnými témami. Využitie 
princípov pozitívnej psychológie v nazeraní na ostatné oblasti psychológie a aplikačné možnosti v psychologickej praxi. Využívanie princípov 
pozitívnej psychológie v osobnom živote a medziľudských vzťahoch. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Pozitívna psychológia – psychológa pozitívnych stránok ako nová paradigma v psychológii; história vzniku a hlavné témy 
2. Pozitívne vlastnosti osobnosti, silné stránky a cnosti 
3. Osobná pohoda a šťastie.  
4. Spôsob myslenia z pohľadu pozitívnej psychológie – pozornosť, pamäť, interpretácia udalostí, optimizmus, nádej. 
5. Optimálny zážitok typu flow 
6. Medziľudské vzťahy 
7. Reziliencia a sociálna opora 
8. Posttraumatický rozvoj  
9. Emocionálna inteligencia 

Odporúčaná literatúra 
Slezáčková, A.: Průvodce pozitívní psychologií, Grada Praha, 2012 
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie, Portál Praha, 2003 
Seligman, M.: Vzkvétání, Jan Melvil Brno, 2014 
Seligman, M.: Opravdové štěstí, Ikar, Praha, 2015 
Csikszentmihalyi, M.: Flow, Citadella Bratislava, 2015 
Mareš, J.:Posttraumatický rozvoj člověka, Grada Praha, 2012 
Goleman D.: Emotional Intelligence, Bantam Dell New York, 2005 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Manažment katastrof  (V) 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod. / týždeň (1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  prezenčná metóda, predmet voliteľný  

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:  2. 

Podmieňujúce predmety:  
všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti,  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Realizácia vlastnej tvorivej činnosti vo zvolenej oblasti počas semestra.  
Písomná previerka a ústne skúšanie na konce semestra: max. 30 bodov, min. 16 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom vyučovania predmetu je vedieť poskytnúť prvú psychologickú pomoc v hraničnej situácií, schopnosť rozlišovať 
typy katastrof a najvhodnejšie postupy k záchrane ľudského zdravia a psychiky, osvojiť si citlivý prístup a pochopiť špecifiká psychologickej 
práce s deťmi, ženami, rodinami, znevýhodnenými jednotlivcami či skupinami, ľuďmi s psychickým hendikepom v krízových situáciách 

Stručná osnova predmetu:  
Vymedzenie psychológie hraničných situácií, typy katastrof a schopnosť poskytnúť prvú psychologickú pomoc (Psychological First Aid), živelné 
katastrofy verzus katastrofy spôsobené človekom (man-made disasters), psychika ľudí v čase katastrofy a ako podporiť duševné zdravie 
v snahe zmierniť, eliminovať následky udalosti na psychiku, uplatnenie etického a kultúrne senzitívneho prístupu v poskytovaní psychologickej 
pomoci vzhľadom na kontext udalostí a s uplatnením rešpektovania základných ľudských práv za každých okolností (do no harm principle – 
princíp nevedome neublížiť nekompetentnosťou), stres a možnosti jeho zvládania, odolnosť jednotlivca a skupín a formy zdravého zvládania – 
copingu záťaže, špecifickosť a citlivosť prístupu v práci s deťmi, rodinami, ľuďmi s hendikepom v krízovej situácii.  
.... 

Odporúčaná literatúra:  
BRATSKÁ,M. 1992. Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava : SPN, 1992 
IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 2008 (dostupné online 
https://www.who.int/mental_health/emergencies/IASC_guidelines.pdf) 
HAŠTO, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho uvoľnenia. Trenčín: Vydavateľstvo F., 2006 
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011 
VYMĚTAL, Š.: Krízová komunikace a komunikace rizika. Praha : Grada, 2009 
 
 

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

Poznámky: nie sú 

Hodnotenie predmetov: Nový predmet 

Vyučujúci:  doc. Mgr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

Kód:  Názov predmetu: Novodobé dejiny Slovenska (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2hod./týždeň seminár, forma prezenčná, predmet voliteľný 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety:  nie sú 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: formou písania prác a skúškou  
Priebežné hodnotenie: - 
Záverečné hodnotenie: : ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
Priblížiť študentom dejiny prvej polovice 20. storočia cez pamätné dni, osobnosti. Naučiť študentov hlbšie poznať vlastnú minulosť, a tak 
plnšie poznávať aj našu prítomnosť. Cez odkrytie životných profilov jednotlivých osobností študenti získajú prehľadné informácie o osudoch 
jednotlivcov a ich vplyve na spoločnosť, čo im napomôže k osobnostnému rastu i chápaniu kauzálnych súvislosti nielen v oblasti histórie. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Dejiny v dátumoch (od roku 1950 do r. 2003) 
2. Osobnosti 20. storočia 
3. Deň nespravodlivo stíhaných – Akcia K -  
4. Totalitné režimy (spoločné znaky) 
5. Obete totalitných režimov   
6. Rok 1968 a Alexander Dubček 
7. Stavba a pád berlínskeho múru 
8. Poľská „Solidarita“, Charta 77, maďarský „gulášový komunizmus“ 
9. Cesta k Sviečkovej manifestácií a Sviečková manifestácia 
10. Rok 1989 v kontexte dejín 

Literatúra:  
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. 
Bratislava : VEDA, 2010.  
KAMENEC, I.: Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava : Kaligram, 2000. KOVÁČ, Dušan. Slováci – Česi – dejiny. Bratislava : AEP, 1997.  
KRČMÉRY, S.: To nás zachránilo. Bratislava : Lúč, 1995.  
LIPTÁK, Ľ.: Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kaligram,1999.  
PEŠEK, J. - LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989. Bratislava 2004  
PRŮCHA, Václav a kolektív. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl 1. Období 1918 – 1945. Brno : Doplněk, 2004.  
VAŠKO V.: Dúm na skále. I – III. Kostolní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 2004 
+ literatúra a prezentácie dodané študentom počas prednášok 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: Mgr. František Neupauer, PhD.                           

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: 

Kód predmetu: Názov predmetu: Psychohygiena a zdravie (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hod. / týždeň (1 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie),  prezenčná metóda, predmet voliteľný  

Počet kreditov:3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Odporúčaný 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: 
všeobecná psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, psychológia zdravia. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na Online prednáškach s vecnou  diskusiou podľa potreby na konci vyučovacích hodín. 
Skúška  písomným testom Online,  na konci semestra: max .A: 30-28 bodov, min. Fx ≤ 14b. 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom vyučovania predmetu je ďalej  získať teoretické poznatky o základoch  psychohygieny z psychologického hľadiska, aké má uplatnenie 
v psychologickej praxi , aká je jej nadväznosť na psychologické  témy, takmer  vo všetkých oblastiach  života. Študent po absolvovaní 
predmetu  získa základný prehľad v oblasti duševnej hygieny,  psychohygieny práce, školského výkonu, voľnočasovej aktivity, ako aj základné 
vedomosti o prevencii a vzťahu psychohygieny s udržovaním zdravia.  

Stručná osnova predmetu: 

 Psychohygiena ako veda, def. , potreba záujmu o psychohygienu, základné pojmy psychohygieny a jej význam  

 pre zdravie.  
*Dejiny psychohygieny,  postavenie psychohygieny ako  súčasť  zdravotníctva a behaviorálnych vied,  

 psychohygiena v súčasnosti: veda stojaca na rozhraní vied lekárskych, psychologických a sociálnych. 

 Duševná hygiena,  prejavy optimálneho duševného zdravia, základné pojmy duševnej  hygieny, životospráva  

 z hľadiska duševnej hygieny. 

 *Pracovné podmienky z hľadiska psychohygieny: hygiena duševnej  práce,  mikroklimatické podmienky  

 pracoviska, osobná a sociálna hygiena na pracovisku, psychohygiena komunikácie a riešenia pracovnej  

 záťaže/stresu. 

 *Psychohygiena školského prostredia: rozvrh hodín, sebarealizácia a význam voľnočasovej aktivity detí,  

psychohygiena v športe. 

 *Faktory duševného zdravia ako prevencia vzniku  chorôb 

Odporúčaná literatúra: 
Bartko, D.: Moderná psychohygiena. Obzor, Bratislava, revid. 2019 
Bedrnová, E.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery Vyd.  Fortuna, 2011  
Míček, L.: Duševní hygiena. Praha, revid. Vyd.2011 
Chromý K., Honzák R., a kol: Somatizace a funkční poruchy, Grada, 2005, 
Aktuálna časopisecká lit.: Psychológia zdravia, Čs.hygiena... 

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

Poznámky: nie sú 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

10% 20% 40% 22%d 6% 2% 
 

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persefona.host.sk/documents/PSYCHOHYGIENA.htm#6
http://www.persefona.host.sk/documents/PSYCHOHYGIENA.htm#2
http://www.persefona.host.sk/documents/PSYCHOHYGIENA.htm#3
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/fortuna
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psycho-racionalizácia učenia a štúdia (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hod. / týždeň, prezenčne, predmet voliteľný  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 35%): (1) Práca s citáciami (0-10b.); (2) Prezentácia seminárnej práce na zvolenú tému (0-10 b.); (3) Písomné 
spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 
V skúškovom období: Vedomostný test (65%): 
Do záverečného hodnotenia sa zaráta hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z vedomostného testu (65%).  
Hodnotiaca stupnica:  A 100-93%    B 92-86%    C 85-79%    D78-72%   E 71-65%  FX 64 a menej % 

Výsledky vzdelávania: 
Predmet psycho-racionalizácia učenia a štúdia sa orientuje na všetky vekové skupiny - od dospievajúcich a dospelých až po senescentov - s 
ťažiskom na objasňovaní efektívnych spôsobov samoučenia sa stredoškolákov a individuálneho štúdia vysokoškolákov. Predmet plní tieto 
funkcie: a/ Poskytuje úvodnú poznatkovú základňu k pojmu učenie z aspektu aktivizovania kognitívnych procesov v priebehu samoučenia, b/ 
Pripravuje na funkciu školského psychológa z aspektu jeho poradenskej činnosti v oblasti racionálneho samoučenia sa žiakov, c/ Vedie k 
osvojovaniu efektívnych metód a spôsobov vysokoškolského štúdia, ktoré poslucháči budú využívať nielen v procese absolvovania školy, ale aj 
v rozličných oblastiach následnej profesijnej činnosti psychológa (expertízy pre programy rozličných rekvalifikačných a reedukačných 
podujatí).   

Stručná osnova predmetu:  
1. Motivácia ako jadro edukácie. Rozhodnutie študovať na VŠ. Vlastná účinnosť a zodpovednosť. 
2. Prechod zo SŠ – adaptácia. Diverzita populácie na VŠ. Očakávania, obavy a potreby študenta. 
3. Sebapoznanie – identita študenta a vývinové úlohy. 
4. Zostavovanie časových programov efektívneho osvojovania poznatkov. 
5. Špecifiká duševnej práce na prelome druhého a tretieho tisícročia – zdroje podpory študenta. 
6. Najnovšie výskumné zistenia v oblasti edukácie. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov.   
7. Teoretické prístupy k učeniu - fenomenologický, skúsenostný, informačný a ich aplikácie. 
8. Psychologické požiadavky na organizovanie učebného a študijného prostredia. 
9. Práca s literárnymi zdrojmi. Spôsoby citovania, vyhľadávanie v elektronických databázach. Základné kritériá pre písanie seminárnych a 

záverečných prác. 
10. Koncepcia racionalizácie samoučenia a individuálneho štúdia - spôsoby , metódy, techniky. 
11. Psychologické aspekty vyhorenia (burn-out syndróm) u ľudí v pomáhajúcich profesiách. 
12. Psychológia skúškového obdobia (prokrastinácia, tréma, strach zo  skúšky).  

Odporúčaná literatúra:  
GRÁC, J. (1978). Psychológia samoučenia. Bratislava: Obzor. 
GRÁC, J. (1981). Psychológia vysokoškolského študenta. Martin: Osveta. 
GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY (2000). Helping Students Adapt to Graduate School. USA: The Haworth Press, Inc. 
/dostupné tiež v Journal of College Student Psychotherapy, vol.12, 2, 1999/ 
KAHN, N.B. (2005). Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál. 
KONDÁŠ, O. (1979). Tréma - strach zo skúšky. Bratislava: SPN. 
KŘIVOHLAVÝ, J. (2012). Hořet, ale nevyhořet. Praha: Portál. 
KŘIVOHLAVÝ, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada.  

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu: SP1/11 Názov predmetu: Sociológia zdravia a choroby (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 h. prednášok týždenne. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáškach, vypracovať semestrálnu prácu (20 % z celkového hodnotenia) 
a úspešne absolvovanie písomného testu. 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 % 
hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja teoretické vedomosti a základne pojmy zo sociológie zdravia a choroby. Vedia vysvetliť úlohu sociológie zdravia a choroby 
a význam sociologického poznania v  úloha v skúmaní príčin a dôsledkov ochorení a v riadení zdravotnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Sociológia zdravia a choroby v sústave odvetvových sociológií, jej úloha v skúmaní príčin a dôsledkov ochorení a v riadení zdravotnej 

starostlivosti. 
2. Vývoj sociológie zdravia a choroby. Sociologické teoretické východiská v skúmaní zdravia a zdravotníctva. 
3. Sociálna demografia zdravia,. Súvislosti zdravia a strednej dĺžky života s vekom, pohlavím a socioekonomickým statusom.  Teória 

základných príčin. 
4. Zdravotné správanie a životné štýly súvisiace so zdravím. Správanie sa v chorobe. 
5. Medicinizácia 
6. Zdravotné postihnutie. Medicínsky model a sociálny model. 
7. Sociálne vzťahy a zdravie. Sociálny kapitál a zdravie. 
8. Religiozita v sociologickom skúmaní sociálnej determinácie zdravia. 
9. Sociológia zdravotníckych profesií. 
10. Vzťahy systémov, ktoré poskytujú zdravotnícku starostlivosť k ostatným systémom v spoločnosti. 
11. Reakcie spoločnosti na ochorenia, kultúrne významy a normatívne očakávania. 
12. Sociológia zdravia a choroby na Slovensku. Alojz J. Chura, vývoj po obnovení sociológie v 60. rokoch 20. storočia, aktuálne problémy. 

Odporúčaná literatúra:  
BÁRTLOVÁ S., 2005: Sociologie medicíny a zdravotnictví . Grada, Praha 
COCKERHAM W. C., 2017: Medical Sociology. Fourteenth edition, Taylor & Francis, New York 
COCKERHAM W., 2014: The Sociology of Health in the United Stated: Recent Theoretical contributions. Ciência & Saúde Coletiva. 19, 4, pp. 
1031-1039 
CHURA A. J., 1936-1939: Slovensko bez dorastu? , Roľnícka osveta, Bratislava. 
MATULNÍK J., 2020: K vymedzeniu oblasti sociológie zdravia a choroby. In: Matulník J. 
MATULNÍK J. , OPRGONÁŠOVÁ M, 2013: Prechod do dospelosti mladých ľudí sozdravotným postihnutím a ovplyvňujúce sociálne faktory, 
záverečná správa z výskumu.Yuventa, Bratislava. [cit. 2021-05-22] 
MISTRÍKOVÁ Ľ., LAIFEROVÁ E., 2010: K histórii sociológie medicíny a zdravotníctva na Slovensku.In: Bednárik R., Jeřábek H., Smékalová L. 
(eds): Aktuální otázky české a slovenské společnosti II. Tribun EU, Brno. 
SOKOŁOWSKA M. 1990: Kognitívna a sociálna identita sociológie medicíny.Sociológia 22, č. 2. s.113-124 

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

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 354 

A B C D E FX 

31,64 % 25,42 % 16,38 % 13,28 % 8,19 %  5,08 % 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
Fakulta:    
Kód predmetu:  Názov predmetu: Spracovanie dát z výskumu SPSS (V) 

Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: prednášky + cvičenia; rozsah = 1P+1 cvič., spolu 24 hodín za semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3.ročník bakalársky 
Podmieňujúce predmety: Analýza dát pomocou SPSS 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  aktívna účasť, praktická skúška – analyzovanie vybraného súboru prostredníctvom SPSS 
Výsledky vzdelávania: Vedieť pripraviť dátový súbor v rámci vlastného projektu výskumu a analyzovať ho prostredníctvom štatistického 
programu SPSS 
Stručná osnova predmetu:  
Dáta, premenné, škály (premenné a ich hodnoty, metódy zberu dát, zdroje dát, príprava dát na počítačové spracovanie). Štatistická deskripcia 
(opis súboru, komparácia súborov, vzťah medzi dvoma premennými osobitne v závislosti od typu premenných – nominálne, ordinálne, 
kardinálne). Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. Mann-whitneyho U-test pre dva nezávislé výbery. Jednoduchá analýza rozptylu. 
Neparametrická Kruskal-Wallisova analýza rozptylu. Studentov t-test pre dva závislé výbery. Wicoxonov neparametrický test pre dva závislé 
výbery. Pearsonov koeficient korelácie. Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Chí-kvadrát test homogenity a Cramerov koeficient 
kontingencie. Základy práce v programe v SPSS.  

Odporúčaná literatúra:  
Ritomský, A, 1999: Deskripcia dát pomocou SPSS, MSpŠR, Bratislava 
Clauss, G., Ebner, H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Bratislava, SPN 1988. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  
Hodnotenie predmetov:    

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 
Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu: - Názov predmetu: Výskum snov (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Výberový, 2 hod. /týždeň,  

Počet kreditov:  3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Seminárna práca počas semestra 
Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  
Študent si doplní poznatky z teoretických a aplikovaných disciplín psychológie o problematiku snov ako jednej z foriem zmien vedomia 

Stručná osnova predmetu:  
Kurz ponúka znalosti o snívaní a spánku zasadené do širšieho kontextu zmenených stavov vedomia, indukcie lucidného snívania, 
psychofyziologických korelátov, obsahovej analýzy snov atď. Systemati-zuje ich podľa aktuálnych teórií spánku a snívania a pripája niektoré 
príklady využitia v praxi. 

Odporúčaná literatúra: 
Plháková, A. (2013). Spánek a snění: vědecké poznatky a jejich psychoterapeutické využití. Portál, Praha. 
Hartmann, E. (2013). Sny, podstata a funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Trenčín. 
Uhrová, E. D. (2005). Imaginácia ako zrkadlo: Využitie imaginácie v psychoterapii. Psychoprof, Nové Zámky. 
Hill, C. E. (2009). Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín. 
Strauch, I., Meier, B. (1996). In search of dreams: Results of experimental dream research. State Univerzity of New York Press, New York. 
Stumbrys, T., Erlacher, D., Schädlich, M., & Schredl, M. (2012). Induction of lucid dreams: a systematic review of evidence. Consciousness and 
Cognition, 21(3), 1456-1475. 
Aspy, D. J., Delfabbro, P., Proeve, M., & Mohr, P. (2017). Reality testing and the mnemonic induction of lucid dreams: Findings from the 
national Australian lucid dream induction study. Dreaming, 27(3), 206. 
Voss, U., Schermelleh-Engel, K., Windt, J., Frenzel, C., & Hobson, A. (2013). Measuring consciousness in dreams: the lucidity and 
consciousness in dreams scale. Consciousness and Cognition, 22(1), 8-21. 
Dresler, M., Wehrle, R., Spoormaker, V. I., Koch, S. P., Holsboer, F., Steiger, A., ... & Czisch, M. (2012). Neural correlates of dream lucidity 
obtained from contrasting lucid versus non-lucid REM sleep: a combined EEG/fMRI case study. Sleep, 35(7), 1017-1020. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

61% 9% 13% 17% 0% 0% 
 

Vyučujúci: PhDr. Peter Marman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Výučba a učenie sa psychoterapii z hľadiska psychoanalýzy 
(V)  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod./týždeň; prezenčná forma, predmet voliteľný 
Prepis predmetu existuje aj pre dištančné vzdelávanie v systéme Elix 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: klinická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečný písomný test na konci semestra. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, B: 80-89 %; C: 70-79 %; D: 60-69%. Minimum pre úspešnosť – E: 
50 %; < 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania: Získanie základných  informácií o situácii výučby, učenia sa a priebežnej supervízii ako o základných predpokladoch 
vykonávania psychoterapie z hľadiska tradičnej psychoanalýzy a ďalších smerov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základné pojmy a definície, špecifické a nešpecifické faktory psychoterapie 
2. Hlavné smery, školy a druhy psychoterapie, výskum a kritika efektívnosti psychoterapie 
3. Rozličné modely vykonávania supervízie podľa druhu výcviku 
4. Psychoanalytický model supervízie – klinické zariadenie a jeho štruktúra 
5. Administrácia supervízie v klinickom zariadení a typy administrátorov 
6. Profesijná identita psychoterapeuta v klinickej psychiatrii, psychológii a sociálnej práci 
7. Supervízia ako paralelný proces 1: začínajúci študent-terapeut sa stretáva so supervízorom 
8. Supervízia ako paralelný proces 2: začínajúci študent-terapeut sa stretáva s pacientom 
9. Súhrn celého procesu supervízie na príklade jej priebehu u jedného začínajúceho terapeuta 
10. Supervízia verzus psychoterapia – hodnotiace záznamy o procese, odporúčania a riziká  
11. Osobná zrelosť vs. nezrelosť a jej typy u mužov a žien v supervíznom procese  
12. A: Literárne dielo a paralelný príbeh v psychoterapii; B: Farmakoterapia verzus psychoterapia 

Odporúčaná literatúra 
Ekstein, R., Wallerstein, R. S.: Výučba a výcvik v psychoterapii (Pedagogika, didaktika a supervízia psychoterapeutického procesu z pohľadu 
psychoanalýzy). Bratislava, vydavateľstvo SAV Veda 1993, 324 s. ISBN 80-224-0360-1. Preklad a doslov: Alojz Nociar. (Za preklad prémia 
Literárneho Fondu) 
Nociar, A. a kol.: Úvod do liečby drogových závislostí. Bratislava, Nadácia Droga a Ty 1996, 269 s. 
Pogády, J., Nociar, A.: Biologické aspekty osobnosti a psychoterapie. Bratislava, vydavateľstvo SAV Veda 1990, 212 s. (Kap. 1 a 7) 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov: výučba prebehla prvý krát – u 22 študentov 

A B C D E FX 

41,1 % 45,3 % 9,1 % 4,5 % - - 
 

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 
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6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  

 
Link na študijný program pre akademický rok 2021/2022 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Katedra%20Psychol%C3%B3gie/Roenka20212022psycholgiaFIN-converted.pdf 
 

Link na harmonogram štúdia pre akademický rok 2020 – 2021: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Katedra%20Psychol%C3%B3gie/Harmonogram20202021Psycholgia-kpia.pdf 
 
 

A K T U Á L N E     R O Z V R H Y : 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie / Department of Psychology 

Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 
1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bacherlor’s Degree – Full-time 

 
1. ročník – zimný semester (1. semester) / 1. Year – Winter Semester (1. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Dejiny a úvod do psychológie / History 
and Introduction to Psychology 

4 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof. 

Biológia človeka / Human Biology 4 P 3 
MUDr. Katarína Procházková 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Základy filozofie / Foundations of 
Philosophy 

5 P 3  Mgr. Oliver Brezinský, PhD.  

Všeobecná psychológia 1 / General 
Psychology 1  

6 P 4 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Vývinová psychológia 1 / Developmental 
Psychology 1 

5 P 3 Mgr. Soňa Rossi, PhD.  

Základy sociológie / Basics of Sociology 3 PV 2 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH 

Efektívne učenie a zdravie/ 
Effective learning and health 

3 PV 2 prof. PhDr. Miroslava Szarková, PhD. 

Psycho-racionalizácia učenia a štúdia/ 
Psycho-rationalization of learning and 
study 

3 V 2 PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Novodobé dejiny Slovenska/New History 
of Slovakia 

3 V 2 Mgr. František Neupauer, PhD. 

 24+12    

Kredity spolu / Credits Total 36 

P – absolvovať povinne 
PV – povinne si vybrať min. 1 z uvedených PV  
V – vybrať si predmet podľa vlastného uváženia z predmetov, ktoré ostali 
Podmienkou pre otvorenie PV alebo Výberového predmetu je počet študentov približne 15. 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie 

Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 
1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bachelor’s Degree – Full-time 

 
1. ročník – letný semester (2. semester) / 1. Year – Summer Semester (2. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject 
Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Všeobecná psychológia 2 / General 
Psychology 2 

5 P 5 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Vývinová psychológia 2 / Developmental 
Psychology 2 

5 P 3 Mgr. Soňa Rossi, PhD. 

Psychológia osobnosti 1 / Psychology of 
personality 

5 P 3 PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Katedra%20Psychol%C3%B3gie/Roenka20212022psycholgiaFIN-converted.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Katedra%20Psychol%C3%B3gie/Harmonogram20202021Psycholgia-kpia.pdf
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Sociálna psychológia 1 / Social Psychology 
1 

5 P 3 prof. PhDr. Miroslava Szarková, PhD. 

Základy štatistiky v psychológii / Basics of 
statistics in Psychology 

4 P 3 PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Etika / Ethics 4 P 2 prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 

Porovnávacia psychológia / Comparative 
Psychology 

3 PV 2 prof. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. 

Emocionálna regulácia / Emotional 
Regulation 

3 PV  2 PhDr. Peter Marman, PhD.  

Sociológia zdravia a choroby / Sociology of 
Health and Disease 

3 V 2 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH 

 28+9    

Kredity spolu / Credits Total 37 

 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie 

 
Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bachelor’s Degree – Full-time 
 
2. ročník – zimný semester (3. semester) / 2. Year – Winter Semester (3. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject 
Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Psychológia osobnosti 2 / Psychology of 
personality 2 

5 P 3 PhDr. Viera Hudečková, PhD. 

Sociálna psychológia 2 / Social Psychology 5 P 3 prof. PhDr. Miroslava Szarková, PhD. 

Neuropsychológia / Neuropsychology 4 P 3 Mgr. Soňa Rossi, PhD.  

Psychologická diagnostika / Psychological 
diagnostics  

5 P 4 
doc. PhDr. Marián Groma, PhD. 
doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD.  

Metodológia psychológie  1/ Methodology 
of Psychology 1 

5 P 4 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

SPV 1 / Socio-psychological training 1 3 P 2 doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Vzťahová väzba a psychická traumatizácia 
v ľudskom živote / Attachment and psychic 
traumatization in human life 

3 PV 2 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Interkultúrna psychológia/ Intercultural 
Psychology 

3 PV 2 doc. Mgr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

Psychohygiena a zdravie / Psycho-hygiene 
and health 

3 V 2 doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD.   

 27+9    

Kredity spolu / Credits Total 36 

 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie 

 
Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bachelor’s Degree – Full-time 
 
2. ročník – letný semester (4. semester) / 2. Year – Summer Semester (4. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject 
Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Experimentálna psychológia v praxi / 
Experimental Psychology in practice 

4 P 3 
doc. PhDr. Marián Groma, PhD.  
doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD.,  
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Základy psychopatológie / Foundations of 
Psychopathology 

5 P 3 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Poruchy detského vývinu / Disorders of 
child development 

4 P 3 
PhDr. Blanka Hofbauerová, PhD. 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Edukačná psychológia / Educational 
Psychology 

5 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof. 

SPV 2 / Socio-psychological training 2 3 P 2 doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Odborná psychologická prax / Professional 
Practice 

3 P 64 
Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD./ Mgr. Soňa Rossi, 
PhD.   

Tvorba a prezentácia odborných prác / 
Production and presentation of 
professional works 

3 PV 2 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD. mim. prof. 

Kvalitatívna metodológia v psychológii / 
Qualitative methodology in  Psychology  

3 PV 2 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Zdravie a dobrý život z pohľadu pozitívnej 
psychológie /Health and life as conceived 
by Positive Psychology 

3 PV 2 PhDr. Viera Hudečková, PhD.   

Manažment katastrof/ Management of 
catastrophes 

3 V 2 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 
doc. Mgr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD. 

 24+12    

Kredity spolu / Credits Total 36 

 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie 

 
Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bachelor’s Degree – Full-time 
 
3. ročník – zimný semester (5. semester) / 3. Year – Winter Semester (5. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject 
Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Klinická psychológia / Clinical Psychology 6 P 4 PhDr. Štefan Matula, PhD.  

Organizačná a pracovná psychológia / 
Organizational and work Psychology 

6 P 4 prof. PhDr. Miroslava Szarková, PhD.  

Poradenská psychológia 1 / Counselling 
Psychology 1  

4 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof.  

Aplikovaná sociálna psychológia / Applied 
Social Psychology 

4 P 3 PhDr. Peter Marman, PhD.  

Školská psychológia / School Psychology 4 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof.  

Drogové závislosti – prevencia, liečba 
a doliečovanie / Drug addictions – 
prevention, treatment and aftercare 

3 P 2 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Úvod do projektívnych metód/ 
Introduction into projective methods 

3 PV 2 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

Analýza dát pomocou SPSS/ 
Data analysis by SPSS 

3 PV 2 PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Výskum snov/Research on dreams 3 V 2 PhDr. Peter Marman, PhD.  

 27+9    

Kredity spolu / Credits Total 36 

 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra Psychológie 

 
Študijný program: psychológia /Study Programme: psychology 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma / Bachelor’s Degree – Full-time 
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3. ročník – letný semester (6. semester) / 3. Year – Summer Semester (6. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 
Credits 

Typ 
predmetu / 

Subject Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Poradenská psychológia 2 / Counselling 
Psychology 2 

4 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof.  

Psychológia zdravia / Health Psychology 5 P 3 doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD. 

Úvod do psychoterapie / Introduction into 
Psychoterapy 

5 P 3 doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., mim. prof.  

Bakalárska práca / Bachelor`s Thesis 10 P 4 Konzultant 

Behaviorálne závislosti a ich prevencia / 
Behavioral dependencies and their 
prevention 

3 P 2 PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 

Zdravá komunikácia v organizácii / Healthy 
communication in organization 

3 PV 2 prof. PhDr. Miroslava Szarková, PhD. 

Tranzícia z VŠ do zamestnania u absolven-
tov psychológie / University to work 
transition in psychology graduates 

3 PV 2 Mgr. Soňa Rossi, PhD.  

Spracovanie dát z výskumu SPSS/ Research 
data processing via SPSS 

3 V 2 PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Výučba a učenie sa psychoterapii 
z hľadiska psychoanalýzy/ Teaching and 
Learning of Psychotherapy from the 
viewpoint of Psychoanalysis 

3 V 2 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

 27+12    

Kredity spolu / Credits Total 39 

P – absolvovať povinne 
PV – povinne si vybrať min. 1 z uvedených PV  
V – vybrať si podľa vlastného uváženia z predmetov, ktoré ostali 
Podmienkou pre otvorenie Výberového predmetu je počet študentov približne 15. 
 
 
Štátne bakalárske skúšky / State Bachelor’s Examinations 

Obhajoba Bc.práce / Bachelor´s Thesis 
Defense 

P   

Všeobecná a vývinová psychológia / 
General and Ddevelopmental Psychology  

P   

Psychológia osobnosti a sociálna 
psychológia / Psychology of personality 
and Social Psychology 

P   

Edukačná a školská psychológia / 
Educational and School Psychology 

V   

Organizačná psychológia / Organizational 
Psychology 

V   

Klinická psychológia a psychológia 
zdravia / Clinical Psychology and Health 
Psychology 

V   

Poradenská psychológia / Counselling 
Psychology 

V   

P – absolvovať povinne predmet 
V – vybrať si min. 1 z uvedených voliteľných predmetov  

 
 
 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu  

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

doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., garantka, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 

 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. Alojz Nociar, CSc., vedúci katedry, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
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doc. PhDr. Ingrid Hupková, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863 
doc. PhDr. Alexandra Topoľská, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459 
Mgr. Soňa Rossi, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992 

 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. Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie 

 
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/  

 
 

 Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  
s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  
 
Zoznam predmetov P:1-35; PV:36-47; V:48-54 Zoznam učiteľov k predmetom, s prepojením na centrálny register 

1. Aplikovaná sociálna psychológia  Peter Marman - Dovp 
2. Bakalárska práca  Za vedenie zodpovedá vždy školiteľ - konzultant 
3. Behaviorálne závislosti a ich prevencia  Ingrid Hupková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863 
4. Biológia človeka  Katarína Procházková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17782 
5. Dejiny a úvod do psychológie  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
6. Drogové závislosti Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
7. Edukačná psychológia  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
8. Experimentálna psychológia v praxi  Marian Groma, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4902 
9. Interkultúrna psychológia Alexandra Al Trad Topoľská, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459 
10. Klinická psychológia  Marta Gašparíková- Dovp 
11. Manažment katastrof Alexandra Al Trad Topoľská, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459 
12. Metodológia psychológie 1 Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
13. Neuropsychológia  Soňa Rossi, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992 
14. Odborná psychologická prax  Blanka Hofbauerová, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12381 
15. Organizačná a pracovná psychológia  Miroslava Szarková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553 
16. Poradenská psychológia 1  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
17. Poradenská psychológia 2  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
18. Poruchy detského vývinu  Blanka Hofbauerová, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12381 
19. Psychológia osobnosti 1  Viera Hudečková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26706 
20. Psychológia osobnosti 2  Viera Hudečková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26706 
21. Psychológia zdravia  Eva Šovčíková- Dovp 
22. Psychologická diagnostika  Marian Groma, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4902, Eva Šovčíková- Dovp 
23. Sociálna psychológia 1  Miroslava Szarková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553 
24. Sociálna psychológia 2  Miroslava Szarková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553 
25. Sociálno-psychologický výcvik (SPV) 1  Ingrid Hupková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863 
26. Sociálno-psychologický výcvik (SPV) 2  Ingrid Hupková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863 
27. Školská psychológia  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
28. Úvod do psychoterapie  Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
29. Všeobecná psychológia 1  Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
30. Všeobecná psychológia 2  Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
31. Vývinová psychológia 1  Soňa Rossi, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992 
32. Vývinová psychológia 2  Soňa Rossi, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992 
33. Základy filozofie  Oliver Brezinski, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12384 
34. Základy psychopatológie  Jozef Hašto, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11019 
35. Základy štatistiky v psychológii  Ivana Tomanová-Čergeťová - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29207  
36. Tranzícia z VŠ do zamestnania 

u absolventov psychológie 
Soňa Rossi, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992 

37. Efektívne učenie a zdravie  Miroslava Szarková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553 
38. Emocionálna regulácia  Peter Marman – Dovp  
39. Etika Eva Grey, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12357 
40. Kvalitatívna metodológia v psychológii Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
41. Porovnávacia psychológia Pavol Prokop, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8661 
42. Pozitívna psychológia Viera Hudečková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26706 
43. Tvorba a prezentácia odborných prác Zdenka Macková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172 
44. Úvod do projektívnych metód  Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 
45. Základy sociológie Jozef Matulník, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12211 
46. Zdravá komunikácia v organizácii Miroslava Szarková, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553 
47. Analýza dát pomocou SPSS Ivana Tomanová-Čergeťová - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29207 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
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/
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17782
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4902
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32992
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12381
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12381
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26706
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26706
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4902
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8863
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/172
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
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https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12357
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https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12211
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/553
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29207


 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 66 z 70 

48. Novodobé dejiny Slovenska Frentišek Neupauer, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16671 
49. Psychohygiena a zdravie Eva Šovčíková - Dovp 
50. Psycho-racionalizácia učenia a štúdia  Ivana Tomanová-Čergeťová - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29207 
51. Sociológia zdravia a choroby Jozef Matulník, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12211 
52. Vzťahová väzba a psychická traumatizácia 

v ľudskom živote 
Jozef Hašto, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11019 
 

53. Výskum snov Peter Marman - Dovp 
54. Výučba a učenie sa psychoterapii  

z hľadiska psychoanalýzy 
Alojz Nociar, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690 

 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia 
Pracovný 

úväzok 

Typ 
vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 
ŠO 

áno/nie 

Aplikovaná sociálna 
psychológia  

Peter Marman 9U 31  P nie 

Bakalárska práca  Schválený školiteľ - konzultant    S/C áno 

Behaviorálne závislosti a ich 
prevencia  Ingrid Hupková 2D 21 100 P nie 

Biológia človeka  Katarína Procházková 
Jozef Šuvada 

9U 
1P 

31 
11 

100 P 
áno 

Dejiny a úvod do psychológie  Zdenka Macková 2D 21 100 P áno 

Drogové závislosti Alojz Nociar 1P 11 100 P/C áno 

Edukačná psychológia  Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Experimentálna psychológia 
v praxi  

Eva Šovčíková 
9U 

21  P/C 
áno 

Interkultúrna psychológia Alexandra Al Trad Topoľská 2D 21 100 P áno 

Klinická psychológia  Marta Gašparíková 9U 31  P/C áno 

Manažment katastrof Alexandra Al Trad Topoľská 
Jozef Šuvada 

2D 
1P 

21 
11 

100 
100 

P nie 

Metodológia psychológie 1 Alojz Nociar 1P 11  P/C áno 

Neuropsychológia  Soňa Rossi O3 31 60 P áno 

Odborná psychologická prax  Blanka Hofbauerová,  
Soňa Rossi 

O3 
31 
31 

30 
60 

S/C 
áno 

Organizačná a pracovná 
psychológia  

Miroslava Szarková 1P 11  P/C 
áno 

Poradenská psychológia 1  Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Poradenská psychológia 2  Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Poruchy detského vývinu  Blanka Hofbauerová O3 31 30 P/C áno 

Psychológia osobnosti 1  Viera Hudečková O3 31 100 P/C áno 

Psychológia osobnosti 2  Viera Hudečková O3 31 100 P/C áno 

Psychológia zdravia  Eva Šovčíková 9U 21  P nie 

Psychologická diagnostika  Eva Šovčíková 9U 21  P/C áno 

Sociálna psychológia 1  Miroslava Szarková 9U 11  P áno 

Sociálna psychológia 2  Miroslava Szarková 9U 11  P áno 

Sociálno-psychologický výcvik 
(SPV) 1  

Ingrid Hupková 2D 21 100 P/C 
áno 

Sociálno-psychologický výcvik 
(SPV) 2  

Ingrid Hupková 2D 21 100 P/C 
áno 

Školská psychológia  Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Úvod do psychoterapie  Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Všeobecná psychológia 1  Alojz Nociar 1P 11 100 P/C áno 

Všeobecná psychológia 2  Alojz Nociar 1P 11 100 P/C áno 

Vývinová psychológia 1  Soňa Rossi 3O 31 60 P/C áno 

Vývinová psychológia 2  Soňa Rossi 3O 31 60 P/C áno 

Základy filozofie  Oliver Brezinski 9U 31  P áno 

Základy psychopatológie  Jozef Hašto 1P 11 100 P áno 

Základy štatistiky v psychológii  Ivana Tomanová-Čergeťová 9U 31 50 P/C áno 

Tranzícia z VŠ do zamestnania 
u absolventov psychológie 

Soňa Rossi 3O 31 60 P nie 

Efektívne učenie a zdravie  Miroslava Szarková 9U 11  P nie 

Emocionálna regulácia  Peter Marman 9U 31  P nie 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16671
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29207
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12211
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11019
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20690
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Etika Eva Grey 1P 11  P nie 

Kvalitatívna metodológia 
v psychológii 

Alojz Nociar 1P 11 100 P/C nie 

Porovnávacia psychológia Pavol Prokop 9U 11  P áno 

Pozitívna psychológia Viera Hudečková 3O 31 100 P nie 

Tvorba a prezentácia 
odborných prác 

Zdenka Macková 2D 21 100 P/C áno 

Úvod do projektívnych metód  Alojz Nociar 1P 11 100 P/C áno 

Základy sociológie Jozef Matulník 1P 11 100 P nie 

Zdravá komunikácia 
v organizácii 

Miroslava Szarková 1P 11  P nie 

Analýza dát pomocou SPSS Ivana Tomanová-Čergeťová 9U 31  P/C nie 

Novodobé dejiny Slovenska František Neupauer 3O 31 100 P nie 

Psychohygiena a zdravie Eva Šovčíková 2D 21  P nie 

Psycho-racionalizácia učenia 
a štúdia  

Ivana Tomanová-Čergeťová 9U 31 50 P/C nie 

Sociológia zdravia a choroby Jozef Matulník 1P 11 100 P nie 

Vzťahová väzba a psychická 
traumatizácia v ľudskom 
živote 

Jozef Hašto 1P 11 100 P áno 

Výskum snov Peter Marman 9U 31  P nie 

Výučba a učenie sa 
psychoterapii  z hľadiska 
psychoanalýzy 

Alojz Nociar 1P 11 100 P áno 

 
 

 Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).   
Zoznam školiteľov a oponentov k Bc. prácam je dostupný v systéme EZP: 
Link: https://ezp.vssvalzbety.sk/login 
 

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

 Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
  Vedúci ročníka, kontaktná osoba pre:  1. ročník: Angelika Zápražná (xxxxxxxxxx@xxxxxxx) 

    2. ročník: Vivien Szombatiová (xxxxxxxxx@xxxxxxx) 
    3. ročník: Nikola Palšovičová (xxxxxxxxx@xxxxxxxxx) 

 

 Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   
doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD.    email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx 
streda 15.00 – 17.00  
piatok 14.00 – 15.00 
 

 

 Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 
a podobne (s kontaktami).  
Mgr. Zuzana Hajdenová, administratívna pracovníčka katedry: xxxxxxxx@xxxxxxxx 

  Gabriela Szalayová, referentka študijného oddelenia: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx 
 
 
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

 
Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a jeho podpora sú v súlade so štandardami zdrojov na 

zabezpečenie štúdia a podporu študentov, ktoré sú uvedené v dokumente „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému 

kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) v kapitole 2, článok 7, str. 124.  

a) 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).   
VŠZaSP sv. Alžbety disponuje tromi výučbovými pracoviskami a to na Nám. 1. Mája, na Palackého č. 1 a na Poliankach pod Brehmi, 
kde sú k dispozícií dve budovy. Na Nám. 1.mája sa nachádza v suteréne Aula /poslucháreň A/ s kapacitou 120 miest, ktorá má 
rôznorodé využitie. Okrem prednáškovej miestnosti slúži aj ako reprezentačná miestnosť pre promócie a konferencie. Na prízemí, 
prvom a druhom poschodí sa nachádza spolu 5 /posluchárne B, C, D, E, F/ prednáškových miestností s kapacitou v každej z nich po 
80 miest. Okrem toho je tu knižnica, miestnosti pre pedagógov, laboratória a a 1 demonštračná miestnosť. Na Palackého č. 1 sa 
nachádzajú štyri prednáškové miestnosti s kapacitou poslucháreň „A“100, poslucháreň „B“47, poslucháreň „C“22 a poslucháreň 
„D"15 miest.  Vysoká škola má  k dispozícií  na pracovisku Polianky - Pod Brehmi 4/A, v Bratislave   v dvoch budovách 13 

https://ezp.vssvalzbety.sk/login
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
mailto:hajdenova@vssvalzbety.sk
mailto:g.szalayova@xxxxxxxxxxx
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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posluchární a jednu učebňu  informatiky s 15 počítačmi s prístupmi na internet a WIFI pripojenie neobmedzene v obidvoch 
budovách. Študenti majú k dispozícii bufet. Polianky 1 disponujú piatimi prednáškovými miestnosťami s kapacitou na prízemí 100 a 
35 miest a predajňou skrípt, ktorá slúži pre študentov.  Na poschodí sú prednáškové miestnosti s kapacitou 80, 20, 40 a 35 miest. V 
učebni pre 80 osôb je nainštalovaná interaktívna tabuľa. Okrem toho tu majú svoje pracoviská aj pedagógovia. Prízemie budovy I: 
Poslucháreň „005“  kapacita 35 miest, poslucháreň  „009“  kapacita 100 miest, predajňa skrípt. Poschodie budovy I : Poslucháreň 
„102  kapacita 80 miest, poslucháreň „104  kapacita 20 miest, poslucháreò „105  kapacita 40 miest, poslucháreň „107  kapacita 35 
miest. Polianky II majú na prízemí prednáškové miestnosti - poslucháreň „A“ s kapacitou 160, poslucháreň „C“  s kapacitou 80, 
poslucháreň „B“  s kapacitou 45 miest a poslucháreň „D“  s kapacitou 50 miest. Na poschodí sú 2 miestnosti s kapacitou po 30 
miest – poslucháreň „E“, a Učebňa informatiky , poslucháreň „F“ s kapacitou 70 , poslucháreň „E“ s kapacitou 78 miest a 
nachádzajú sa tu aj miestnosti pre pedagógov. Vzájomná poloha priestorov na Námestí 1.Mája è.1 - budova rektorátu VŠZaSP sv. 
Alžbety, n.o, a Palackého ul. è.1 je bezproblémová, presun študentov časovo predstavuje rozsah v rozmedzí 10-15 min. 
 
Učebne 
Špecializovaná výučba sa realizuje učebniach vysokej školy v Bratislave. Disponuje plne vybavenou multimediálnou miestnosťou, 
ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na prehrávanie 
multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS 18 verziu pre 25 počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať. 
Ďalšia špecializovaná učebňa je zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows 
XP, kancelársky balík Microsoft Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) 
– ako aj komunikačnými prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych 
prostriedkov. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule, v 
posluchárni 102 je interaktívna tabuľa. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné po počítače a premietacia technika 
dataprojektor, spätný projektor a zvukov technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 
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).  
Katedra psychológie má k dispozícií školskú knižnicu s 18 SCI časopismi a vyše 200 knižnými titulmi, ako aj 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. Katedra má aj vlastnú malú knižnicu, ktorej 
obsah je špecializovaný na ŠP psychológia – monografie, časopisy, správy z výskumov a pod. 

 
Aktuálne informácie o školskej knižnici je možné získať na adrese www.vssvalzbety.sk   (http://www.vssvalzbety.sk/kniznica).  
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
 
Špecializovaná výučba sa realizuje učebniach vysokej školy v Bratislave. Disponuje plne vybavenou multimediálnou miestnosťou, 
ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na prehrávanie 
multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS 18 verziu pre 25 počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať. 
Ďalšia špecializovaná učebňa je zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows 
XP, kancelársky balík Microsoft Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) 
– ako aj komunikačnými prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych 
prostriedkov. Najviac je študentom dostupná odborná literatúra a prístup na internet. 

 
 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-

learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
Dištančné vzdelávanie sa vykonáva spravidla interným on-line systémom vzdelávania s názvom ELIX, pripraveným iba pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie (a po určitých úpravách aj pôvodne prezenčné cvičenia) v reálnom čase s aktívnou 
spätnou väzbou prostredníctvom chatu, ako aj priebežné overovanie poznatkov a názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje 
tiež individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť celkový test z odučeného predmetu, ktorý ELIX podáva u každého 
študenta v náhodne vytvorenej podobe výberom vopred stanoveného a pre každého rovnakého počtu otázok z celkového súboru 
otázok, a teda každý študent vypracúva vlastne iný test v špecifickom časovom okne. Link: https://elix.seuniversity.eu   
Podľa preferencií a možností pedagóga a po dohode so študentmi je možné prednášky a cvičenia vykonávať dištančnou formou aj 
cez Skype, alebo Zoom, či vo webinárovom formáte. 

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

Partneri: 

V súlade so zdravotníckym zameraním školy sa rozvíjala spolupráca najmä v oblasti poradensky a klinicky orientovaných pracovísk, 
taktiež tých so zameraním na mládež a primárnu i sekundárnu prevenciu závislostí: PNPP, VÚDPaP, CPLDZ, ÚVZ SR a sieť ÚVZ 

v regiónoch pri pravidelných reprezentatívnch prieskumoch o legálnych a nelegálnych drogách (TAD1,2,3 a ESPAD), kde bol pri 

všetkých prieskumoch od 2007 koordinátor z VŠZaSP. 

Kúpele Vyšné Ružbachy, xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx 

Nízkoprahový klub neformálnej pomoci Machovisko v Bratislave 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://elix.seuniversity.eu/
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Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25,  831 01  Bratislava 

PhDr. Jana Žemličková, PhD., riaditeľka sociorehabilitačnej starostlivosti AT Sanatória Ivana Novotného, Osuského ul. č. 10, 

Petržalka, 851 03  BRATISLAVA 

PaedDr. Mária Čunderlíková, odborná riaditeľka, Centrum MEMORY, Mlynarovičová 21, 851 03  Bratislava 

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 PEZINOK, (PNPP) 

UN Bratislava, psychiatrická klinika, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava 

UN Bratislava, sexuologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 

Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska uica č.. 1, 814 52  Bratislava 1 

Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum Námestie L. van Beethovena 555/6, 919 65  Dolná Krupá 

MEA CULPA, Nocľaháreň pre bezdomovcov, Ivánska cesta, Bratislava 

Diagnostické centrum, Záhorská Bystrica 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) 

Misijné a vedecké projetky VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.,: v Libanone, Keni, na Ukrajine.  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 

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.  
Na škole fungovalo, keď nebol lockdown pre coronu Univerzitné pastoračné centrum Bl. Zdenky Schelingovej – vedúci prof. Oláh 
(duchovné a kultúrne vyžitie), a dr. Neupauer organizuje konferencie aj naši psychológovia boli na niektorej a riadi o. z. Nenápadní 
hrdinovia  
 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
Podľa povinnej praxe v spolupracujúcich organizáciách (Gerion, Memory, VÚDPaP, PNPP v Pezinku, CPLDZ v Bratislave a ďalšie) 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty  

 
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  

Prijímacie konanie na študijný program Fyzioterapia sa riadi štandardami dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného 

systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 5, str. 105. 

 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.  

Podmienky prijatia pre uchádzačov:  
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-
prihlaska-na-vs/) obsahuje: - overenú kópiu maturitného vysvedčenia, Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021 
doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 ods. 
1 6 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred termínom 
zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude 
uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov).  
- kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške,  
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní 
(fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní,  
- životopis (podpísaný),  
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní. 
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. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf   
 

b) Postupy prijímania na štúdium.  
Súčasťou prijímacieho konania môže byť test zo stredoškolského učiva z predmetov Psychológia, Biológia, Matematika, ako aj 
krátky testový odhad osobnostných a intelektových predpokladov.  
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 VŠZaSP, rozhoduje rektor. 
Link: 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, bez prijímacieho konania. 

Akad. rok Počet uchádzačov  Počet prijatých    Počet zapísaných 

2020/2021 106 105 74 

2021/2022 142 142 89 

 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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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   
 
 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  

Pri prezenčnej forme na konci každého semestra študenti vyhodnotili kvalitu vzdelávania podľa predmetov  a podľa pedagógov, 
ktorí  ich prednášali. Výsledky boli anonymne zadané do SPSS a tak aj spracované. Formát anonymného dotazníka bol  rovnaký, 
súhrnné správy sú k dispozícii na útvare kontroly.  
Katedra nevykonávala toto hodnotenie jeden rok počas lockdownu, v prechode na distančnú formu štúdia, predtým pravidelne 
v ZS aj v LS daného AR. Katedra v súčasnosti spracúva výsledky anonymného online dotazníka, ktorý pre ročníky 1 až 3 vykonali 
študenti – hodnotenie výučby i pedagógov za predošlý zimný semester toho AR. 
Monitorovanie kvality uskutočňovaného študijného programu psychológia v Bc. stupni štúdia je v súlade s dokumentom „Tvorba, 

aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), 

článok 10: Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov, str. 143.  

          Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
                        https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
                        http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
                        https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
Výsledky anonymného dotazníka sa na katedre spracovali v tabuľkovej forme a boli odovzdané hlavnému kontrolórovi; podrobné 
hodnotenia podľa jednotlivých predmetov boli prebraté na poradách katedry a pedagógovia dostali anonymizovanú spätnú väzbu 
v zalepených obálkach od vedúceho katedry. Žiadne hodnotenie si nevyžiadalo personálne opatrenia. Záznamy z hodnotenia sú 
k nahliadnutiu dostupné u hl. kontrolóra školy. 

Linky:   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  

 
 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
Táto forma hodnotenia kvality sa v danom programe štúdia systematicky nevykonávala. 

          Napriek tomu študenti z viacerých ročníkov po skončení štúdia individuálne, ale aj skupinovo oslovovali vedenie katedry s tým,  
          že prevládala spokojnosť s výučbou v Bc. stupni štúdia. Predovšetkým sa však zaujímali  veľmi intenzívne a opakovane o možnosti  
          pokračovania v Mgr. stupni  štúdia na našej škole. Čo bolo napokon jedným z hlavných dôvodov zostavenia návrhu na akreditáciu               
          takéhoto 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).  
Dokument: „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“  

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) 

Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

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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