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1. ročník Bc. 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: J 

FSS.KSP/02BP 
Názov predmetu:  

PSYCHOLÓGIA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku  písomného zodpovedania na otvorené otázky obsahovo 

zamerané na daný predmet a ich prenos na oblasť teórie a praxe sociálnej prace formou úvahy. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom je poskytnúť študentom odboru sociálnej práce informácie zo základov psychológie, 

psychologie osobnosti a sociálnej psychológie v ucelenej podobe. Študenti budú ovládať nosné pojmy 

psychológie ako vedy, orientovať sa v základných historických líniách psychológie a oboznámia sa 

s psychologickými poznatkami socializácie osobnosti s prenosom do praxe sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet a história psychológie. Biologické základy psychológie. Disciplíny psychológie. Vnímanie 

, pozornosť, predstavy, pamäť. Vedomie a nevedomie. Myslenie a inteligencia. Emócie, motivácia,  

potreby a  postoje. Temperament, štruktúra osobnosti a jej ontogenéza. Dynamika osobnosti (S. 

Freud, A. H.  Maslow, C. R. Rogers). Sociálnosť človeka a sociálna skupina. 

Odporúčaná literatúra: 

ATKINSON, R. L. a kol. 2003. Psychologie. Praha :  Portál, 2003, 752s. ISBN 80-7178-640-3. 

BOROŠ, J. 2002. Úvod do psychológie. Bratislava : Iris, 2002, 305s. ISBN 80-89018-35-1. 

KOZOŇ, A. 2021. Psychológia osobnosti v socializácii. - 2.vyd. - Fakulta sociálnych štúdií VŠ 

Danubius, Sládkovičovo -Trenčín : SpoSoIntE, 2021, 160s. ISBN 978-80-89533-35-0. 

KOZOŇ, A. 2020. Základy psychológie. - 2.vyd. - Sládkovičovo : VŠ Danubius, 2020. 134s. ISBN 

978-0-8167-071-8. 

KOZOŇ, A. 2009. Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín : SpoSoIntE, 2009. 68 s.  ISBN  978- 

     80-97012-6-8. 

VÁGNEROVÁ, M. 2005. Základy psychologie. Praha : Karolium, 2005, 356 s. ISBN 80-246-0841-

3. 

VYMĚTAL, J. 2003. Lékářská psychologie. Praha : Portál, 2003, 400s. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 599 

 

A B C D E FX 
40,40 22,54 16,69 8,51 11,19 0,67 
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Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022  

Schválil:  Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká škola:  VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/O3BP 

Názov predmetu: 

SOCIOLÓGIA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Vedomostný test, sebahodnotiaci dotazník 
Výsledky vzdelávania: 

Cieľom  je, aby študenti vedeli  

 indentifikovať „širšie sociálne súvislosti“ 

 pochopili,  v čom spočíva „paradox sociálnej existencie“  

 poznali  vybrané sociologické modely vzťahu jednotlivca a spoločnosti.  

 vedeli identifikovať sociálne determinanty života človeka  v jednotlivých etapách  jeho života 

Stručná osnova predmetu: 

⇨ jednotlivec a spoločnosť – „paradox sociálnej existencie“ 

⇨ sociálne inštitúcie ako „širšie sociálne súvislosti“  

⇨ sociálna rola ako konkretizovaná sociálna inštitúcia 

⇨ sociálna kontrola  

⇨ jazyk ako sociálna inštitúcia a symbolické násilie             

⇨ masová komunikácia a jej miesto pri vytváraní a zachovávaní sociálnych inštitúcií 

⇨ jednotlivec a spoločnosť – modely vzťahu 

⇨ generačná štruktúra spoločnosti  

⇨ detstvo a mladosť 

⇨ dospelosť a staroba 

Odporúčaná literatúra: 

JANDOUREK, J. 2010. Čítanka sociologických klasiků. Praha: Grada 2010. 200s. ISBN:  

9788024729343 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/18BP 

Názov predmetu:  

PRÁVNE ZÁKLADY I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
písomná skúška  

Každý študent vytvorí  z povinnej literatúry, ktorá je rozdelená na dve časti  

Časť I. -  Základy verejného a súkromného práva  

z  kapitol č. 1 – 9  jednu tému, ktorú rozpracuje podľa príslušného platného slovenského 

zákona  

Časť II. Právo a podnikanie 

z  kapitol č. 1-7 jednu tému, ktorú rozpracuje podľa príslušného platného slovenského zákona 

 

Výsledky vzdelávania: Predmet by mal študentovi poskytnúť základný prehľad a základnú 

orientáciu v právnom systéme Slovenskej republiky s dôrazom na oblasť občianskeho práva, 

BERGER, P.L.1991.  Pozvání do sociologie. Praha: Slon 1991. 

GIDDENS, A. 1999. Sociologie. Praha: Slon 1999. 

KELLER, J. 1997.  Úvod do sociologie. Praha: Slon 1997. 

MATULAY, S.- MACÁK, D. 2010. Z histórie sociologického myslenia. Košice: KU 2010. ISBN 

978-80-89404-21-6     

MATULAY, S.- MACÁK, D. – ROZKOŠ, M. - RAGAN, E. 2010. Náčrt kresťanskej sociológie. 

Košice: KU, 2010. ISBN 978-80-89404-19-3    

MATULAY, S. 2022. Základy sociológie. Trenčín: Sposointe, 2022, pre poterby FSŠ, VŚ 

Danubius, ISBN 978-8089533-41-1  

 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 541 

A B C D E FX 
29,39 16,08 12,94 8,32 30,50 2,40 

 

Vyučujúci: doc. PhDr.  Stanislav Matulay, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 



.  

4 

 

rodinného práva a základov trestného práva. Predmet sa sústredí na tie oblasti práva, 

s ktorými sa sociálni pracovníci môžu primárne stretnúť vo svojej praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Ústava Slovenskej republiky a základné ľudské práva 

2. Občianske právo (fyzické osoby a právnické osoby, právne úkony, veci, práva k cudzím 

veciam, záväzkové právo, dedičské právo) 

3. Rodinné právo (manželstvo, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vzájomná vyživovacia 

povinnosť, uzavretie manželstva, rozvod, sociálno-právna ochrana detí a mládeže, 

náhradná starostlivosť) 

4. Trestné právo (pojem trestného činu, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy 

proti slobode a ľudskej dôstojnosti) 

5. Pôsobnosť právnych noriem 

6. Štruktúra právnej normy 

7. Odvetvia súkromného a verejného práva 

 

Odporúčaná literatúra:  
 

JANKU, M. 2012. Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava: C.H. 

Beck 2012. ISBN: 9788089603060 

ZÁHORA, J. a kol 2013. Základy práva. Bratislava: Eurokodex 2013.  ISBN: 9788081550096 

VARVAROVSKÝ, P. 2015. Základy práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.  ISBN: 

9788074786693 

Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine 

Zákon č. 305/2005 o SPOD a soc. kuratele 

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

Poznámky: žiadne 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 624 

A B C D E FX 
30,29 18,11 16,51 18,11 4,97 0,16 

 

Vyučujúci: JUDr. Ing .Matej Šebesta 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 
FSS.KSP/30BP 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PEDAGOGIKA  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester: 1. semester 
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Stupeň štúdia: I. stupeň 

 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: teoreticko-aplikačná semestrálna práca podľa zadania vyučujúceho 

Záverečné hodnotenie: záverečný vedomostný test 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 / 50 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvent získa elementárne poznatky o sociálnej dimenzii výchovno-vzdelávacieho procesu, 

oboznámi sa s faktormi ovplyvňujúcimi proces socializácie a jeho úskaliami a spozná prieniky 

a rozdiely kompetenčných polí sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. 

Ďalšie očakávané efekty: 

Absolvent bude vedieť, ako do procesu socializácie vstupuje proces výchovy a aká je 

prepojenosť sociálnych, biologických a psychologických javov, ktoré ovplyvňujú sociálnu 

integráciu a zvládanie životných situácií. Bude schopný identifikovať zdroje konfliktov vo 

vzájomných interakciách jedinca, skupiny a spoločnosti a bude vedieť ponúknuť výchovné 

nástroje na ich prevenciu, tlmenie alebo ich produktívne riešenie. Bude tiež spôsobilý aplikovať 

výchovné opatrenia zamerané na integráciu kultúrnych minorít, prípadne jedincov 

socializovaných na špecifické parciálne prostredie alebo jedincov s narušenou socializáciou do 

majoritnej spoločnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Vzájomné vzťahy medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou. Vzťahy medzi sociálnym 

prostredím, človekom a výchovou. Formačné účinky prostredia na človeka. Typológia prostredí 

– prírodné, kultúrne, sociálne (rodinné prostredie, skupinové prostredie /rovesnícke skupiny, 

subkultúry/), sídelné štruktúry a ich urbanistické aspekty, on-line prostredie). Možnosti výchovy 

a prevýchovy (opodstatnenosť pedagogického optimizmu). Možnosti výchovného pôsobenia na 

skupinu a komunitu. Miesto výchovy v procese socializácie. Rizikové životné situácie a ohrozené 

skupiny obyvateľstva. Typológia výchovných problémov. Sociálne deviácie a sociálna 

patológia, možnosti prevencie a nápravy. Špecifiká výskytu sociálno-patologických javov vo 

špecifických prostrediach (zariadenia pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy, väznice, 

sociálne vylúčené lokality). 

Odporúčaná literatúra:  
HRONCOVÁ, J. - HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T. 2000. Sociálna pedagogika a 

sociálna práca, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. ISBN 80-8055-

427-7.  

HRONCOVÁ, J. - EMMEROVÁ, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: Pedagogická 

fakulta UMB. 279 s. ISBN 80-8083-028-2. 

BAKOŠOVÁ, Z. 2008. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Vydavateľstvo  

public promotion. 251 s. ISBN 978-80-969944-0-3. 

KRAUS, B. - POLÁČKOVÁ,V. a kol. 2001. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido. 199 s. 

ISBN 80-7315-004-2. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 420 

A B C D E FX 
33,81 31,19 19,05 10,48 5,00 0,48 
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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: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/18BP  

Profilový predmet 

Názov predmetu: 

 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZARIADENIA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P -  0  

S -  2 

C - 0 

kombinovaná metóda štúdia 

dotácia : 24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester   

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podklady k predmetu : ppt prezentácia, 

presne vymedzená povinná lit.,  

otázky na skúšku, 

forma skúšky test ( podľa platných hygienických predpisov ÚVZ SR) 

priebežné hodnotenie - percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii 

vyučujúceho pedagóga a je určený v podkladoch k predmetu (konzultácie, seminárna práca, 

...) 

Hodnotenie sa udeľuje podľa stupnice: 

A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky),  

B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard),  

C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca),  

D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky),  

E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 

FX (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 

  

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa vedomosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
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Prenositeľné spôsobilosti 

Získa analyticko-syntetické schopnosti  čítania a porozumenia textu. Vie  koncepčne vytvoriť 

nové dokumenty.  Vie interpretovať filozofiu kľúčových zákonov v sociálnych službách. Vie  

zrozumiteľne komunikovať s klientom. Ovláda vzťahy a rozdielnosti medzi verejnými 

a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, zrozumiteľne komunikuje poradenské 

a supervízne schopnosti pri práci s klientom a jeho rodinou. Je empatický. 

Stručná osnova predmetu: 

⇨ účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb 

⇨ práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služieb 

⇨ povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti 

prijímateľa sociálnej služby 
⇨ druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby 

⇨ vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností 
⇨ sociálne služby krízovej intervencie 

⇨ sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
⇨ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku 

⇨ posudková činnosť 
⇨ posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

⇨ ošetrovateľské výkony v ZSS 
⇨ podporné služby 

⇨ registrácia poskytovateľov sociálnych služieb 
⇨ sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti 

⇨ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o 

poskytovaní sociálnej služby 
⇨ pôsobnosť ministerstva a územnej samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb 

⇨ komunitný rozvoj a komunitný plán v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
⇨ kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie  zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej 

práci  

⇨ akreditácie vzdelávacích programov  
⇨ konanie vo veciach sociálnych služieb 

⇨ vyhotovenie zmluvy  medzi stranami klient a  zariadenie sociálnych služieb 
⇨ dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb 

⇨ kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb 

⇨ hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 
 

Povinná literatúra:  

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 219/2014  Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 578/2004 Z.z. o o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 



.  

8 

 

Zákon č. 576/2004  Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Šebestová, Petronela. 2019. Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb. Sládkovičovo 

Vysoká škola Danubius FSŠ  87 s. 2019.  ISBN: 978-80-8167-070-1 

_______________________________________________________________ 

Odporúčaná literatúra  

Šebestová, Petronela 2014. Vedenie a kontrola dokumentácie o prijímateľovi  

 sociálnych služieb ako súčasť hodnotenia kvality poskytovania sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti  

In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický dokument]. - Roč.  

 2, č. 3-4 (2014), s. [1-9] [online]. - ISSN (online) 1339-259X URL:  

https://revue.vsdanubius.sk/rocnik_2_cislo_3-4_2014 

Šebestová, Petronela.  2015.  Krízy v  sociálnej práci.  In: Vizualizácia sociálnej práce 1.  

[elektronický zdroj]. -Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2015. 

s. 8-22  

[CD-ROM].  ISBN 978-80-8167-024-4 

Daniš, Miroslav - Šebestová, Petronela  2015. Vademékum študenta vysokej školy. - 1. vyd. 

– 

Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. - 103 s. ISBN 978-80-8167-033-6 

Matoušek, O. Encyklopédie sociální práce. Praha: Portál 2013. 572 s. 978-80-262-0366-7 

 

 

 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 506 

A B C D E FX 
13,04 26,67 38,53 13,43 7,07 0,79 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD. MPH. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta : Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu 

FSS.KSP/57BP 

NÁZOV PREDMETU:  

  TEÓRIA A METODOLÓGIA  SPOLOČENSKÝCH 

VIED  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 



.  

9 

 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:         písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvent sa oboznámi s úvodom do  problematiky teórie sociálnej práce.  

 

Stručná osnova predmetu:  

1. Sociálna práca z pohľadu vedeckého poznania (úvodné poznámky, klasický prístup k otázkam 

vedeckosti sociálnej práce, vybrané definície sociálnej práce, tri charakteristiky sociálnej práce, 

zmeny v prístupe k otázkam vedeckosti sociálnej práce). 

2. Vybrané terminologické otázky sociálnej práce (sociálna práca, sociálna starostlivosť, sociálna 

pomoc, sociálny pracovník, sociálny klient (núdzny), sociálna diagnóza, diagnostický postup, 

sociálna prognóza, sociálna kolízia, sociálny problém, sociálny konflikt, sociálna opora – podpora, 

sociálna sieť, sociálna kompetencia, sociálna intervencia).    

3. Základné črty sociálnej práce (americká škola, Novotná a  Schimerlingová, súčasná sociálna práca 

 

Odporúčaná literatúra  
LEVICKÁ, J. 2002. Teoretické aspekty sociálnej práce. ISBN 80-890074-39-1 

MATULAY, S.- MATULAYOVÁ, T. 1998. Sociálna práca (Vybrané kapitoly). Nitra: PF  

     UKF v Nitre, 1998. ISBN 80-8050-210-2 

MATULAY, S, 2021. Teória a metodológia spoločenských vied. Trenčín: Sposointe, pre FSŠ VŠ 

Danubius. ISBN 978-80-89533-37-4 

MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a  řízení sociální práce. Praha: PORTÁL, 2003. ISBN  

     80-7178-548-2  

STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: Sapientia, 1996. ISBN 80- 

     967589-0-X 

TOKÁROVÁ, A. a kol. 2002. Sociálna práca. (Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce). 

Prešov: FFPU, v Prešove, 2002. ISBN 80-8068-086-8 

ŽILOVÁ, A. 2000. Kapitoly z teórie sociálnej práce I. Žilina : EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity 

v Žiline, 2000. ISBN 80-71-783-8  

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 647 

A B C D E FX 
34,31 21,79 20,40 9,74 13,14 0,62 

 

Vyučujúci:  doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

 
 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/09BP 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PATOLÓGIA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú stanovené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku  písomného zodpovedania na otvorené otázky obsahovo 

zamerané na daný predmet a ich prenos na oblasť teórie a praxe sociálnej prace formou úvahy. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga.  

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom je poskytnúť študentom odboru sociálnej práce poznatky o príčinách sociálne patológie v 

spoločnosti a z hľadiska sociálnej práce poukázať na význam prevencie delikvencie, drogovej závislosti, 

prostitúcie, samovrážd, šikanovania, týrania a zanedbávania detí a mládeže. Pozornosť je venovaná 

sociálnym deviáciám v školskom prostredí a sexuálnym deviáciám. 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet sociálnej patológie a klasifikácia sociálnopatologických javov. Pojmové vymedzenie delikvencie 

a kriminality. Charakteristika drogových závislostí. Pojmové vymedzenie a história prostitúcie. Sexuálne 

deviácie. Etiológia samovrážd. Príčiny a dôsledky šikanovania. Týranie a zneužívanie detí a žien. Sociálne 

deviácie v školskom prostredí.  

Odporúčaná literatúra: 
HRČKA, M. 2001. Sociální deviace. Praha : SLON, 2001, 302 s. ISBN 80-85850-68-0. 

HRONCOVÁ, J. a kol. 2004.  Sociálna patológia a jej prevencia.  Banská Bystrica : Pedagogická  

fakulta UMB, 2004, 220 s. ISBN 80-8055-995-3. 

KLEIN, F. - MEINERTZ, F. - KAUSEN, R. 2001.  Liečebná pedagogika. Bratislava : Sapienta, 2001,  

    227 s. ISBN 80-967180-6-1. 

KOZOŇ, A. 2022. Sociálna patológia. - 2. vyd. - Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, Sládkovičovo -

Trenčín: SpoSoIntE, 2022, 82s. ISBN978-80-895331-42-3.   

KOZOŇ, A. 2020. Social health and disease. - 1. vyd. - Trenčín (Slovensko) : Vysoká škola Danubius. 

Fakulta sociálnych štúdií, 2020. 32s. ISBN 978-80-89533-31-2. 

MATOUŠEK, O.- KROFTOVÁ, A. 2003.  Mládež a delikvence. Praha : Portál, 2003, 340 s. ISBN 80- 

     7178-771-X. 

MÜHLPACHR, P. 2019. Sociální patologie a sociální deviace. Opava : FVP SU, 2019, 172s.   

LEMMERT, E.M. 1972.  2D ED. Human deviance, social problems, and social control.   

     Prentice Hall  1972.  277 s 

VÁGNEROVÁ, M. 2002.  Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2002, 446 s. ISBN 80 

     7178-678-0. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 538 

A B C D E FX 

29,18 21,93 25,28 13,75 9,11 0,74 
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Vyučujúci: doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 
 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/10BP 

Názov predmetu:  

ZÁKLADY SOCIÁLNEJ POLITIKY 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2.semester 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Pribežná kontrola štúdia: esej 

Vedomostný test 

Výsledky vzdelávania:  
Poskytnúť pohľad na sociálnu politiku, na jej ciele, nástroje a úlohy. Predstaviť jednotlivé oblasti 

sociálnej politiky, jej problémy a riešenia. 

Stručná osnova predmetu:  

Definícia pojmov, úloha, ciele, nástroje a princípy sociálnej politiky.  Chudoba, sociálne 

vylúčenie,  nezamestnanosť a politika zamestnanosti, rodinná politika, školská , vzdelávacia, zdravotná 

a bytová politika.    

Odporúčaná literatúra: 

KUSIN,Vasiľ. 2015. Človek v systéme sociálnych otázok. Sociálno – filozofické reflexie. 

Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2015. ISBN 978-80-8167-038-

1. 

STANEK, V. a kol. 2008. Sociálna politika. Bratislava: Ekonóm 2008. 

HILL, M.: Understanding Social Policy. Oxford. Blackwell Publishing, 2003  

KELLER, Jan. 2011. Nová sociální rizika a proč se im nevyhneme. Vyd. Slon, 2011. ISBN 978-

80-7419-059-9. 

TOMES, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-

7367-680-3. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 568 

 

A B C D E FX 



.  

12 

 

30,28 21,65 22,18 9,15 16,20 0,18 

 

Vyučujúci:  prof.  PhDr. Vasiľ Kusín DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/21BP 

Názov predmetu:  

CIEĽOVÉ SKUPINY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Podmienkou ukončenia predmetu je úspešnosť v písomnom teste v rozsahu osnovy predmetu. 

Výsledky vzdelávania:  

Obsahovo sa predmet venuje teoretickým ale aj praktickým otázkam cieľových skupín 

sociálnej práce.  Venuje sa aj konkrétnym opatreniam, ich významu a dôsledkom pre životné 

podmienky jedincov, sociálnych skupín a pre celkovú prosperitu spoločnosti. Na seminároch 

sú študenti vedení k aktívnemu zberu dát a informácií o situácii u nás ale aj ku komparácii 

s inými krajinami v EÚ 

Stručná osnova predmetu:  

• Sociálne služby – vymedzenie, legislatíva 

• Prevencia 

• Krízová intervencia 

• Nepriaznivá sociálna situácia 

• Vybrané sociálne skupiny 

• Nevyhnutné podmienky 

• Drogová závislosť (látkové –nelátkové závislosti) 

• Bezdomovectvo 

• Prostitúcia 

• Terénna sociálna práca 

•  
 

 

Odporúčaná literatúra: 

MATOUŠEK, O. 2012. Sociální služby. Praha. Portál, s.r.o. ISBN 978 - 80-7367-502-8  
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FISCHER S., ŠKODA, J., Sociální patologie. 2014. Grada. Praha. ISBN 978-80-247-5046-0. 

str. 81-211. 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2016/filozoficka/lovasova-ucebnica-socialna-praca.pdf 

REPKOVÁ, K., 2017. Sociálna práca vo vybraných sociálnych službách krízovej intervencie. 

Bratislava. IVPaR. 74 s. ISBN 978-80-7138-15 

HUDECOVÁ, A a kol. 2012. Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce. UMB. Banská 

Bystrica. ISBN 978-805-5704708.  

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov   527 

A B C D E FX 
24,47 25,80 26,94 13,28 8,15 1,32 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/11BP 

Názov predmetu:  

ETIKA V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

A PROBLEMATIKA ĽUDSKÝCH PRÁV 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-C-S 

1-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežná kontrola pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  

Študenti získajú vedomosti a oboznámia sa  s  historickými, politickými, právnymi a 

filozofickými kontextami problematiky ľudských práv, s vymedzením pojmu, základnou 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2016/filozoficka/lovasova-ucebnica-socialna-praca.pdf


.  

14 

 

klasifikáciou, základnými dokument mi a teoretickou diskusiou o ľudských právach. Dôraz bude 

kladený na problematiku 

sociálnych práv a sociálneho občianstva.  Ďalej poukázať na etiku ako vedu o morálke a jej prepojenia 

na sociálnu prácu; zoznámiť s relevantnými teóriami etiky pre sociálnu prácu. Tiež zadefinovanie 

profesijnej etiky a dodržiavanie etického kódexu. 

V neposlednom rade naučiť študentov rešpektovať rôznosť pohľadov z etického hľadiska. 

Stručná osnova predmetu: 

Ľudské práva – vymedzenie pojmu z hľadiska filozofie, práva a politológie 

Historický vývoj – Magna Charta Libertatum, Bill of Rights, Ústava USA, teórie spoločenskej  
zmluvy, klasický liberalizmus, Deklarácia práv človeka a občana, Veľká francúzska revolúcia, 

osvietenstvo atď.  
Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN) 

Klasifikácia ľudských práv – tri generácie ľudských práv 

Občianske práva, politické práva, sociálne práva – vymedzenie (T.H. Marshall) 

 Ústava Slovenskej republiky vo vzťahu k ľudským právam 

Vzťah základných politických ideológií k ľudským právam – liberalizmus, konzervativizmus,  
socializmus  
Filozofické koncepcie ľudských práv (J. Locke, T. Jefferson, J.J. Rousseau, J. Rawls, R. Nozick 

atď.), vydelenie deontologických a konzekvecnialistických morálnych teórií  

Vymedzenie etiky ako vedy.  

Základné pojmy v etike.  

Aplikácia etiky na sociálnu prácu.  

Významné etické teórie pre sociálnu prácu.  

Vzťah človeka k sebe samému.  

Vzťah človeka k okolitému svetu.  

Vzťah človeka k životu.  

 Profesijná etika.  

Hodnoty a normy v sociálnej práci.  

Etický kódex sociálnej práce. 

 

Odporúčaná literatúra: 

KUSIN,V., ŠEBESTOVÁ,P. a J. DRÁBIKOVÁ. 2015. Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv 

a slobôd. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2015. ISBN 978-80-8167-

025-1. 

ANZENBACHER, Arno. 2001. Úvod do etiky  Praha: Academia. 2001. 

BRNULA, PETER. 2011. Etika v sociálnej práci. Bratislava: IRIS, 2011. ISBN 978-80-89238-50-7. 

JANKOVSKÝ, Jiří: 2003. Etika pro pomáhajíci profese. PRAHA: Triton, 2003 

NEČASOVÁ, Mirka.: Profesní etika, v: MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální  

Práce. PRAHA: Portál, 2003 

THOMPSON, Mel. 2004. Přehled etiky. PRAHA: Portál, 2004 

GUIDELINES „Ethics“ in Practice. Dostupné na: http://www.engie.com/wp-

content/uploads/2012/05/EP_anglais_guide-ethique-gdfsuez-en-bd-web-111209.pdf 

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

Poznámky:  

Počet študentov  578 

A B C D E FX 
39,69 25,04 13,46 5,45 13,63 0,00 

 

Vyučujúci: prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc. 
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Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/14BP 

Názov predmetu:  

DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE A ÚVOD DO 

ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-C-S 

1-0-S 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Podmienkou ukončenia predmetu je úspešnosť v písomnom teste v rozsahu osnovy predmetu. 

Priebežná kontrola pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s dejinami vedného odboru sociálna práca. 

Venujeme sa významným autorom, ktorí prispeli svojou činnosťou k spracovaniu predmetnej 

tematiky,  podávame pohľad na aktuálny stav spracovania danej problematiky a poukazujeme 

na potrebu ďalšieho spracovávania a bádania v oblasti dejín sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Teoretické koncepcie dejín sociálnej práce.  

2. Vývoj názorov na dejiny sociálnej práce v jednotlivých historických obdobiach 

a významných medzníkoch. 

3. Ponímanie sociálnej práce v reflexiách doby. 

4. Genéza vývoja sociálnej práce ako samostatného vedného odboru.  

5. Poslanie, predmet dejín sociálnej práce.   

6. Funkcie dejín (teoretická, výchovno-vzdelávacia a pragmatická funkcia).  

7. Význam dejín sociálnej práce.  

8. Vývin sociálnej práce s akcentom na významné zmeny v názoroch, definovaní, ponímaní . 

9. Profesionalizácia sociálnej práce. 

10. Metodologické otázky dejín sociálnej práce ( metódy historického výskumu, členenie 

historických prameňov).   

11. Významné osobnosti v dejinách sociálnej práce a ich prínos pre sociálnu prácu (O. 

Hillová, E. Fryová, T. Chalmers, J. Addamsová).  
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12. Významné osobnosti v dejinách sociálnej práce v období rokov 1918-1939 (T.G.Masaryk, 

A.G.Masaryková, E. Pivková, E.M. Šoltésová, A.I. Bláha...). 

Odporúčaná literatúra: 

BAKOVÁ, Daniela.  2015.Osobnosoti sociálnej práce. Sládkovčovo: FSŠ 2015. 

BALOGOVÁ, B. a E. ŽIAKOVÁ. 2017.  Vademecum sociálnej práce. Košice :  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. ISBN 978-80-8152-483-7 

BRNULA, Peter. 2012. Sociálna práca, dejiny, teória a metódy. Bratislava: Iris 2012. ISBN 978-

80-8925-691-4 

HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. a D. BAKOVÁ. 2012. Mapovanie historických medzníkov vo 

vývoji sociálnej politiky a sociálnej práce. Praha: Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-30-1. 

KODYMOVÁ, Pavla. 2015. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. Praha : Univerzita 

Karlova v Prahe. 2015. ISBN 978-80-2462-256-9 

 

 
 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: 

Počet študentov 568 

A B C D E FX 
18,31 15,85 20,07 14,61 45,60 1,94 

 

Vyučujúci: PhDr. Jana Laščiaková, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/04BP 

Názov predmetu:  

 

PRÁVNE ZÁKLADY II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Právne základy II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: písomná skúška 

Výsledky vzdelávania: Predmet by mal študentom poskytnúť základný prehľad a základnú 

orientáciu v právnom systéme Slovenskej republiky s dôrazom na oblasť práva sociálneho 

zabezpečenia a správneho práva. Ďalej by mal predmet poskytnúť študentom základné 
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Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/31BPV 
Názov predmetu:  

BIOLÓGIA A ETOLÓGIA ČLOVEKA  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester  

vedomosti o sociálnych dávkach a dôchodkoch a o rozhodovacej činnosti Sociálnej poisťovne. 

Predmet tiež poskytne študentom základný prehľad o správnom konaní a činnosti správnych 

orgánov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Postavenie a rozhodovacia činnosť Sociálnej poisťovne podľa Zákona č 461/2003 Z.z. 

o sociálnom poistení, 

2. Dávky sociálneho poistenia, rozsah sociálneho poistenia,  

3. Platitelia poistného a sadzby poistného, 

4. Konanie vo veciach sociálneho poistenia, 

5. Postavenie a rozhodovacia činnosť správnych orgánov podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (Správny poriadok) 

6. Postavenie a rozhodovacia činnosť najvýznamnejších správnych orgánov. 

Odporúčaná literatúra:  
 

MACKOVÁ, Z. 2015. Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Heuréka,  ISBN: 

9788081730160. 420 s. 

MACKOVÁ, Z..  

2016. Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia. 2016. Bratislava: Iris Libri. 180 s. 978-80-

89535-269 

MATLÁK, J. 2012. Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Aleš Čeněk, ISBN: 

9788073804039, 358 s. 

VRABKO, M. 2019. Správne právo procesné . Všeobecná časť. Bratislava:  C. H. Beck, 2019. 

232 s. ISBN 9788089603763 

CEPEK,B.. 2019. Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi Učebné 

texty fakulty práva. Walters Kluwer. 2019. ISBN 9788057100539 

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

Poznámky:  
žiadne 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 533 

A B C D E FX 
40,99 14,82 10,32 11,63 15,38 0,19 

 

Vyučujúci:  JUDr. Ing. Matej Šebesta 
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Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester 1. semester 

 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: teoreticko-aplikačná semestrálna práca podľa zadania vyučujúceho 

Záverečné hodnotenie: záverečný vedomostný test 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 / 50 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvent bude disponovať základnými poznatkami o človeku ako o špecifickom biologickom 

druhu, stavbe a funkciách jeho tela, resp. jeho jednotlivých orgánových sústav.  

Bude tiež poznať, ktoré problémové okruhy tvoria tematické pole humánnej etológie. Osobitý 

dôraz bude kladený na tie formy jeho vrodeného, prípadne naučeného správania, ktoré majú 

bezprostredný vzťah k vytváraniu ľudských spoločenstiev, t.j. so sociálnym správaním človeka. 

Absolvent bude tiež schopný uplatniť uvedené poznatky pri praktickom výkone svojej profesie. 

Stručná osnova predmetu:  
Biológia človeka a jej vzťah k iným vedám o človeku. Subdisciplíny biológie človeka a ich 

predmetné zameranie. Charakteristika jednotlivých orgánových sústav človeka (endokrinná, 

zmyslová, obehová, dýchacia, tráviaca sústava, nervová sústava). Teoretické základy humánnej 

etológie. Úrovne regulácie správania a základné regulačné mechanizmy. Analýza vzťahovej 

oblasti medzi vrodeným a naučeným, medzi génmi a prostredím. Vrodené a naučené faktory 

podporujúce ľudskú vzájomnosť a sociálne správanie. Individualizované skupiny: rodina, rod 

a iné ľudské spojenectvá a princípi, resp. mechanizmy ich utvárania. Vnútridruhové 

nepriateľstvo a jeho kompenzačné mechanizmi. Teritorialita. Proxemika. Hierarchické 

štruktúry a princíp dominancie. 

Odporúčaná literatúra:  
FANČOVIČOVÁ, J. – PROKOP, P. 2010. Biológia človeka pre učiteľské kombinácie 

s biológiou. Trnava. Pedagogická fakulta TU v Trnave. 138 s. ISBN 978-80-8082-398-6. 

POSPÍŠIL, M., F. et al. 1998. Biológia človeka. I. Bratislava: Univerzita Komenského 

Bratislava. 340 s. ISBN 80-223-1000-X. 

POSPÍŠIL, M. F. et al. 2002. Biológia človeka II. Bratislava: Univerzita Komenského 

Bratislava. 264 s. ISBN 80-223-1542-7. 

POSPÍŠIL, M., F. – NOVACKÝ, M. – BODRIKOVÁ S. 2009. Etológia človeka. Bratislava: 

Univerzita Komenského Bratislava. 228 s. ISBN 978-80-223-2489-2. 

CSANADY, A 2021. Etológia človek. Evolučno-biologické základy správania sa človeka. 

Prešov: UJPŠ 2021.  ISBN 978-80-555-2749-9 , EAN 9788055527499 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 631 

A B C D E FX 
65,45 12,20 10,94 5,55 3,65 0,32 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/39BPV 

Názov predmetu:  

 

SOCIÁLNA PRÁCA S OBČANMI S ŤZP 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  písomná skúška  

Výsledky vzdelávania:  
Študent sa oboznámi s problematikou sociálnych služieb s občanmi s ŤZP s dôrazom  najmä na 

kompenzáciu ŤZP 

Stručná osnova predmetu: 
Obsah predmetu „Sociálna práca s ŤZP občanmi“ pozostáva z viacerých tematických okruhov. 

Ide najmä o definíciu ťažkého zdravotného postihnutia na účely nároku na ID, ďalej na účely 

možnosti zamestnávania občanov s ŤZP a taktiež možnosti kompenzácií ŤZP. Ďalšou časťou 

predmetu je  základná klasifikácia jednotlivých druhov postihnutí a ich prejavov, ako aj možnosti 

poskytovania sociálnych služieb, ktoré predstavujú jednu z foriem kompenzácie dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia. Súčasťou predmetu je  objasnenie a analýza pojmu sociálna 

rehabilitácia a to predovšetkým na jej troch základných úrovniach: socioterapia, edukácia 

a zdravotná rehabilitácia a zostavenie IP pre občana s ŤZP.   

 Základná literatúra: 

 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zákona ... 

Zákon č. 447/2008 Z.z.  o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

MATOUŠEK, O.  2005. Sociální práce v praxi. Praha: Portál  2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X 

Sociální pracovník v rezidenciálních zařízeních.  2008. Praha: Meritum.  424 s. ISBN 978-80-7357-

316-4. 

EIKELMAN, B.  1999. Sociálna psychitaria. Trenčín: Vydavateľstvo F. 174 s. ISBN 80-88952-02-6  

KOPŘIVA, K.: 5. vyd. 2006. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. 147 s. ISBN 80-7367-

181-6. 

DREW, C. J., LOGAN, D. D., HARDMAN, M. L. 2004. Mental retardation. Ed. Merrill Publishing 

Company, 2004. 

KOPECKÁ, K. a M. KORCOVÁ. 2017. Zdravotnícka etika. ISBN 9788080632786 

HAUKE, M. Pečovatelská služba a individuální plánovaní. 2011. Praha: Grada 2011. 135 s. 

ISBN 978-80-247-3849-9 

Sociální práce/Sociálna práca. roč. 11, 2011, č. 3  

 

Hodnotenie predmetov 

 

Počet študentov 154 
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A B C D E FX 
49,35 17,53 22,08 9,74 6,49 1,95 

 

Vyučujúci:   
Doc. PhDr.P. Šebestová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/40BPV 

Názov predmetu:  

 

SOCIÁLNA PRÁCA SO SENIORMI 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  písomná skúška  

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa poznatky z oblasti poskytovania sociálnej a zdravotnej  

starostlivosti o seniorov ako aj o základných atribútoch  kvality života starších občanov.  

Stručná osnova predmetu: 
Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied.  

Fenomén kvality života seniorov v sociálnej práci. 

Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku.  

Zdravotné aspekty starostlivosti o starších ľudí.  

Miesto a úlohy sociálnej práce v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí.  

Hospicová starostlivosť 
 

 Základná literatúra: 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zákona 

MALÍKOVÁ, E. 2011. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada 2011. 328 s. 

ISBN 978-80-247-3148-3 

ŠPATENKOVÁ, N. BOLOMSKÁ, B. Reminiscenční terapie. Praha: Galén 2011. 112 s. ISBN 978-

80-7262-711-0 

POKORNÁ, A. 2012. Komunikace se seniory. Praha: Grada 2012. 126 s. ISBN 978-80-247-3271-8 

GIBSON,F. 2010 Reminiscence and Recall. London: Age Concern. 2010. 

Časopis: Sociálna práce/Sociální práce 

DUDOVÁ, Radka. 2015. Postarat se ve stáří. Rodina a zajištení péče o seniory. Praha : Slon, 2015. 

ISBN 978-80-7419-182-4. 
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JABŮRKOVÁ,M. a O. MÁTL. 2011. Kvalita péče o seniory. Praha : Fakulta humanitných štúdií, 

2011. ISBN 978-80-7262-499-7. 

MŰHLPACHR, Pavel. 2017. Kvalita života seniorů. Vysoká škola Danubiu, Fakulta sociálnych 

štúdií, 2015. ISBN 978-80-7392-260-3. 

PRUDKÁ, Šárka. 2015. Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky. Wolters Kluwer, 

2015. ISBN 978-80-7478-839-0. 

SAK, P. a K. Kolesářová. 2012. Sociologie stáří a seniorů. Grada, 2012. ISBN 978-80-2473-850-5. 

BENJAN, M.B. 2017. Starnutie a staroba. Benjan, 2017. ISBN 978-80-8924-137-8 

Cinody, J.M. 2018. Social Work Practice With Older Adults: An Actively Aging Framework 

for Practice:  https://sk.sagepub.com/books/social-work-practice-with-older-adults 

 

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 73 

A B C D E FX 
45,21 28,77 19,18 2,74 1,37 0,00 

 

Vyučujúci:   
PhDr. Jana Laščiaková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/50BPV 

Názov predmetu:  

KRÍZOVÁ SOCIÁLNA INTERVENCIA  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

 

P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  písomná skúška  

Výsledky vzdelávania:  

Rozšíriť poznatky študentov o krízových javoch a ich riešení. Naučiť  riešiť krízové sociálne situácie.   

Stručná osnova predmetu:  

 kríza z pohľadu sociálnej práce, 

 príčiny krízy, 

 typy kríz, 

 možnosti riešenia kríz, 

 pracovník v krízovej sociálnej intervencii, 
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  krízové situácie v živote ženy, 

 krízové situácie v živote muža, 

 krízové situácie v živote rodiny, 

 krízová sociálna intervencia u dospievajúcich, 

 krízová sociálna intervencia u seniorov, 

 duchovné témy a sociálna kríza. 

 Základná literatúra: 

MATULAY, S. – MATULAYOVÁ E. 2015. Krízová sociálna intervencia. Sládkovičovo: 

Danubius, 2015. ISBN 978-80-8167-023-7 

MATULAY, S. – MATULAYOVÁ E. 2020. 2. vyd. Krízová sociálna intervencia. Sládkovičovo: 

Danubius, 2020. ISBN 978-80-8167-076-3 

Odporúčaná literatúra: 

VODÁČKOVÁ a kol. 2002. Krízová intervence. Praha: PORTÁL, 2002. ISBN 80-7178-696-9 

Hodnotenie predmetov 

 

Počet študentov 69 

A B C D E FX 
43,48 37,68 15,94 2,90 0,00 0,00 

 

Vyučujúci:  doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP 

Názov predmetu:  

EKONOMICKÉ ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Vedomostný test 

Výsledky vzdelávania:  
Vysvetliť podstatu ekonómie, základné ekonomické pojmy, funkcie a kategórie 

Stručná osnova predmetu: 
Stručná osnova predmetu:   
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• Historická podmienenosť ekonomiky (potreby a ich uspokojovanie), 

• typy ekonomík, 

• trh, trhový mechanizmus, tvorba ceny, 

• výrobné faktory a kolobeh zdrojov, 

• peniaze a bankový systém v trhovej ekonomike, 

• ekonomická úloha štátu, 

• národné hospodárstvo, 

• 8. svetové hospodárstvo, medzinárodná   ekonomická integrácia, globalizácia, 

• 9. stručný vývoj ekonomického myslenia.   

.    
Odporúčaná literatúra: 

LISY. J. a kol. 2016. Ekonómia. ISBN 978-80-7552-470-6  

BALLVÉ, F.  2013. Essential of Economics. Prentice Hall  2013. 185 s.  

MUCHOVÁ, E. a kol. 2021. Základy ekonómie. Walters Kluwer 2021. ISBN 978-80-7676-134-6  

 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 604 

 

A B C D E FX 
21,03 17,72 26,99 10,26 25,33 0,17 

 

 

Vyučujúci:  Ing. JUDr. Matej Šebesta 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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2. ročník Bc. 

 
Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/25BP 

Názov predmetu:  

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 

A KOMPENZÁCIA ŤZP 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu pozostáva: 

-  zo spracovania seminárnej práce na vybranú tému v stanovenom rozsahu a 
-  vykonania skúšky – písomného hodnotenia pozostávajúceho z otvorených otázok na základe 

teoretického zvládnutia stanovenej problematiky podľa tematických okruhov prednášok.   

Výsledky vzdelávania: 

Študent si osvojí základné poznatky a sémantický význam pojmov z PSZ a kompenzácie ŤZP, 

aké sú funkcie sociálnej politiky štátu ako napr. 

 ochranná funkcia slúži na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov určitých sociálnych 

zmien – choroba, strata zamestnania, staroba..); 

 rozdeľovacia funkcia je spojená s riešením rozdielov a nerovností v životných 

podmienkach ľudí a je považovaná za najvýznamnejšiu. Prerozdeľovanie 

(redistribúcia) je v spoločnosti realizované  prostredníctvom daní a transferov a malo 

by prebiehať predovšetkým vertikálne;  

 homogenizačná funkcia je veľmi úzko spojená s funkciou prerozdeľovania; slúži k 

odstraňovaniu neodôvodnených rozdielov životnej úrovne a k určitému príjmovému 

vyrovnaniu (napríklad sociálna pomoc nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva  a 

pod.); 

 stimulačná  funkcia sa orientuje na podporu chceného vývoja sociálnych procesov. 

Sústreďuje sa na podporu žiaduceho  sociálneho jednania jednotlivcov i sociálnych 

skupín a tak tlmí sociálny nepokoj a zabraňuje sociálnym konfliktom. Tým že sociálna 

politika stimuluje k chcenému vývoju,  ovplyvňuje i ekonomickú oblasť. Žiaduce 

konanie jednotlivcov sa zákonite musí prejaviť v produktivite práce; 

 preventívna funkcia sústreďuje sa teda na vlastné odstraňovanie príčin, ktoré by mohli 

viesť k nečakaným sociálnym situáciám. 

 Cieľom a účelom  práva sociálneho zabezpečenia je  zabezpečiť dobré životné 

podmienky občanov.  

 Sociálne zabezpečenie predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí sociálnej politiky 

v oblasti zabezpečenia každého občana pre prípad životných udalostí, ktorých 

následky najmä v sociálno - ekonomickej oblasti nedokáže prekonať vlastnými silami, 

a teda môže si uplatniť nárok na pomoc zo strany štátu.  
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 Týmto systémom štát vytvára tzv. (záchrannú) sociálnu sieť, ktorá je dočasným 

poskytnutím pomoci až po prekonanie nepriaznivej situácie a obnovenie vlastnej 

schopnosti situáciu a jej dôsledky riešiť. 

 Sociálne zabezpečenie je vo svojej podstate v úzkom spojení s realizáciou sociálnej 

politiky príslušného štátu a predstavuje jadro sociálnej politiky.  

. 

stručná osnova predmetu:  

 funkcie sociálnej politiky štátu 

 účel práva sociálneho zabezpečenia 

 modely sociálneho zabezpečenia 

 základné determinanty sociálneho zabezpečenia  

 princípy sociálneho zabezpečenia 

 systém sociálnej ochrany v sr a systém sociálneho zabezpečenia 

 sociálne poistenie zákon č. 461/2003 z.z. o sociálnom poistení 

 štátna sociálna podpora 

 jednorázové a opakované príspevky  štátnej sociálnej podpory 

 štátna sociálna podpora náhradnej starostlivosti o dieťa 

 sociálna pomoc 

 pomoc v sociálnej núdzi(nepriaznivej sociálnej situácii) 

 vznik verejného zdravotného poistenia 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov   469 

A B C D E FX 
11,94 15,77 40,51 21,53 9,59 0,63 

 

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Šebesta  

doc. PhDr. P. Šebestová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
 FSS.KSP/23BP 

Názov predmetu:  

ROČNÍKOVÁ PRÁCA A PRÁCA S VEDECKÝM 

TEXTOM 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 



.  

27 

 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
- priebežné hodnotenie:     ročníková práca 90% 
- záverečné hodnotenie: Seminárne projekty – realizovanie dôkladnej rešeršnej práce s využitím 

všetkých dostupných databáz 10% 

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámiť študentov so zásadami a princípmi písania vedeckého textu a predstaviť im možnosti vedeckých 

a výskumných svetových elektronických databáz. Získané poznatky by mali študenti využiť nielen 

v záverečnom seminárnom projekte predmetu, ale aj v každej seminárnej práci ako príprave na záverečnú 

prácu. Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o práci s vedeckým textom a  

jeho spracovaním  
Stručná osnova predmetu:  
Katalógy a medziknižničné služby. Elektronické databázy: časopisecké a knižné. Hlavné vedecké databázy: 

web of  science, Scopus atď. Scientia.sk Zásady štúdia: primárne pramene, overovanie sekundárnych 

prameňov, rešpektovanie chronológie. Autorský zákon. Analýza textu: kľúčové tézy, argumenty, empirické 

dôkazy, triangulácia zdrojov, metód, interpretácie. Esej – autorské písanie. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 

DANIŠ, M. a P. ŠEBESTOVÁ. 2015. Vademékum študenta vysokej školy. Sládkovičovo: VŠD 2015. 103 s. 

ISBN 978-80-8167-033-6 

STAROŇOVÁ, K. 2011. Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Osveta 2011. 248 

s. ISBN 978-80-8063-359-2 

ŠANDEROVÁ, J. 2009. Jak číst a psát odborný text ve spoločenských vědách. Praha: Slon 2009. 

ISBN 978-80-86429-40-3 

HOCK, R. E. : The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. 2010 

http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm 

PETRUCCI, MARIO. Creative Writing Science". http://writeideas.org.uk/creativescience/index.htm. 

Retrieved 2008-04-27. 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Počet študentov 91 

A B C D E FX 
30,77 37,36 8,79 8,79 14,29 0,00 

 

Vyučujúci: PhDr. Jana Laščiaková,PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/15BP 

Názov predmetu: 

KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA, PLÁNOVANIE 

A PROJEKTOVANIE 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku testu a prezentácie projektu, podľa vopred stanovených 

podmienok. 

Priebežná kontrola pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester. Percentuálny 

podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa vedomosti o  komunitnej sociálnej práci, jej výhodách a nevýhodách. Nadobudne 

zručnosti v príprave sociálnych projektov napojených na ciele a priority sociálnej politiky štátu, 

regiónov, miest a obcí a o stanovení prioritných oblastí sociálnych programov, na základe ktorých sa 

podporujú a financujú sociálne projekty. Výsledkom bude projekt zameraný na oblasť sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom komunitnej sociálnej práce, plánovania a projektovania je naučiť ako môže skupina ľudí, ktorá 

má rovnaký cieľ a rovnaký záujem smerovať k zmene. Komunitná práca  a komunitný rozvoj  je jedna 

z možností plného zapájania obyvateľov do spoluzodpovedného rozhodovania o veciach, ktoré 

ovplyvňujú ich životy. Komunitná sociálna práca predstavuje prístup k ľuďom, proces ako ich 

aktivizovať, aby sa sami postarali o riešenie problémov. Medzi základné znaky patrí vzťahovanie 

problémov jedincov a skupín k zdrojom a možnostiam miestnej komunity a následné zapájanie do 

riešenia a rozhodovaniu o  probléme, ktorý je súčasťou života komunity, ako aj nadviazanie spolupráce 

cez miestne organizácie a inštitúcie. V rámci programovania a plánovania je cieľom rozvoj vedomosti 

o príprave sociálnych programov napojených na ciele a priority sociálnej politiky štátu, regiónov, 

miest a obcí a stanovenie prioritných oblastí sociálnych programov, na základe ktorých sa podporujú 

a financujú sociálne projekty v praxi. 

 

Odporúčaná literatúra: 

Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite.  2011. Zborník z konferencie  

Ružomberok: KU 2011.  269 s. ISBN 978-80-8084-781-4 

REPKOVÁ, K. 2008. Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci. Bratislava: 

EPOS, 2008, 78 s. ISBN: 9788080577810. 

PILÁT, M. 2015. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál 

2015. 200 s.  ISBN 9788026209324 

ŠEBESTOVÁ, P. 2019. Teória a prax manažmentu kvality v sociálnych službách. Brno: MSD 2019.  

220 s. ISBN 97880-7392-315-0 

ŠEBESTOVÁ, PETRONELA [UKOEXDP] (100%) : Základy celostného manažmentu sociálnej 

práce. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2010. - 191 s. 

ISBN 978-80-89267-41-5 

 

http://www.littera.sk/index.php?action=obchod&sub=search&vydavatel=145
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

Hodnotenie predmetov: 

461 študentov 

A B C D E FX 
55,88 35,25 12,42 1,33 1,11 0,67 

 

Vyučujúci: 

Doc.PhDr. P. Šebestová, univer. prof. MPH 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/16BP 

Názov predmetu:  

TEÓRIA KONFLIKTOV A MANAŽÉRSKE 

ZRUČNOSTI 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku písomnej skúšky s otvorenými otázkami zo získaných 

vedomostí a na základe odporúčanej literatúry.  

Výsledky vzdelávania:  

Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o konfliktoch a význame manažérskych 

zručností pri ich riešení v praxi sociálneho pracovníka. Oboznámi sa so zásadami a význame 

aktívneho počúvania a empatie; dokáže identifikovať a interpretovať obsah verbálnej a neverbálnej 

komunikácie. Absolvovanie predmetu prispieva k rozvoju sociálnych a manažérskych zručností 

poslucháčov.  

Stručná osnova predmetu:  

Vymedzenie základnej terminológie – Aspekty sociálnych konfliktov prínosy a negatíva konfliktov. 

Rozdelenie konfliktov - Intrapersonálne konflikty, interpersonálne konflikty. 

Základné manažérske role a zručnosti. 

Manažérske rozhodovanie a jeho štýly. 

Vedenie ľudí, teórie vedenia, prístupy a štýly vedenia. 

Teórie motivácie.  
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Manažérske komunikačné zručnosti – asertivita, transakčná analýza. Komunikácia a medziľudské 

vzťahy. Predsudky v komunikácii. 

Prezentačné zručnosti 

Odporúčaná literatúra: 

FRANKOVSKÝ, M., LAJČIN, D. 2012. Zvládanie náročných situácií v manažérskej práci. Praha: RADIX, 

2012. 107 s. ISBN 978-80-87573-02-0.  

MEDLÍKOVÁ, Olga. 2012. Umíme to s konfliktem! Náročné situace a jejich řešení. Praha : Grada, 2012. 

ISBN 978-80-247-7964-5. 

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 2008. Sociální psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s. 

ISBN 978-80-247-1428-8. 

DOBŠOVIČ, Ľudovít. 2015. Naučte sa riešiť konflikty. Vyd. PsychoConsulta, 2015. ISBN 978-80-9720-080-

0. 

FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. (2010). Manažérske rozhodování, postupy, metody a nástroje. Praha: 

Ekopress, s.r.o.  

MIKULÁŠTÍK, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 384 s. ISBN 978-

80-247-1349-6. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Počet študentov 92 

A B C D E FX 
45,65 27,17 25,0 2,17 0,00 0,00 

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola:   VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta:  Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/07BP 

Názov predmetu: 

SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA 

 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
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Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku testu a prezentáciu komunikácie na určitú tému, ktorú 

zadá pedagóg. 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvent získa prehľad o rozvoji osobnosti prostredníctvom rozvoja komunikačných zručností. Osvojí 

si poznatky o verbálnej a neverbálnej komunikácii. Súčasťou je aj nácvik techník efektívnej 

komunikácie. 

Stručná osnova predmetu: 

- Komunikačný proces 

- Sociálna komunikácia 

- Fázy komunikácie 

- Význam komunikácie v práci sociálneho pracovníka 

- Prekážky v komunikácii 

- Verbálna komunikácia 

- Rozhovor 

- Prezentácia 

- Neverbálna komunikácia 

- Prosociálnosť 

 

Odporúčaná literatúra: 

BURÁK, Emil. 2017. Komunikácia v konflikte a v kríze. Ružomberok : TESFO, 2017. 209 s. ISBN 

978-80-89253-86-9  ( str. 22-31, 34.36, 81-86, 121-123, 145-147) 

HRADISKÁ, E., HUDÍKOVÁ, Z. a H. ČERTÍKOVÁ. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. 

Žilina: EUROKÓDEX, 2013. 416 s. ISBN 978-80-89447-94-7.  

CARNEGIE, D. 2010. Communicating You rWay To Success. Slovak edition: Bratislava: Príroda, 

2010.  ISBN 978-80-007-01817-4. 

GABURA, J. Komunikácia pre pomáhajúce profesie. Bratislava: UK, 2010. 194 s. ISBN 978-80-223-

2752-7. 

KLAUS FIEDLER. 2011. SocialCommunication. Psychology Press, 2011, 456 p. ISBN 

9781136872426. 

FORGAS, J. P.,VINCZE, O. a J. LÁSZLÓ. 2013. Social Cognition and Communication. 

Taylor&Francis 2013. 368 s. ISBN 9781135011048. 

ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J. a M. ZAHATŇANSKÁ. 2017. Sociálna a didaktická 

komunikácia. W. Kluwer, 2017. ISBN 978-80-81685-48-4 

POKORNÁ, A. 2012. Komunikace se seniory. Praha: Grada 2012. 126 s. ISBN 978-80-247-3271-8 

 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 416 

A B C D E FX 
20,67 14,42 14,90 12,74 31,25 6,01 

 

Vyučujúci: PhDr. Jana Laščiaková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 
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Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/06BP 

Názov predmetu:  

ŠPECIÁLNA A LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku písomného zodpovedania na otvorené otázky obsahovo zamerané 

na daný predmet a ich prenos na oblasť teórie a praxe sociálnej prace formou úvahy. Percentuálny podiel 

priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  
Poskytnúť študentom základné poznatky o možnostiach sociálneho zaobchádzania detí, mládeže a dospelých 

vyžadujúcich špeciálnu a liečebnú pedagogickú starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického a somatického 

postihnutia, alebo narušenia komunikačných schopností, ako aj z dôvodu porúch učenia a správania. Možno tu 

zaradiť aj problematiku výchovy  a vzdelávania výnimočne nadaných a talentovaných jedincov. 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet a cieľ špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Špeciálna a liečebná pedagogika v sústave vied.  

Dejiny starostlivosti o postihnutých. Sústava špeciálnych škôl a zariadení. Základné pojmy v špeciálnej 

a liečebnej pedagogike. Normalita a abnormalita. Základné špeciálnopedagogické disciplíny a zameranie 

metód. Liečebná pedagogika a zameranie metód. Klasifikácia postihnutia. Diagnostika a prognostika 

postihnutých. Integrácia a segregácia postihnutých. Špecifické vývinové poruchy správania a učenia. 

Socializácia a resocializácia postihnutých. Špecifiká učenia postihnutých dospelých jedincov. Pedagogika 

nadaných a talentovaných. 

Odporúčaná literatúra: 
HORŇÁKOVÁ, M. 1999. Liečebná pedagogika. Bratislava : Perfekt, 1999. 187 s. ISBN 80-8046- 

126. 

KLEIN, F. - MEINERTZ, F. - KAUSEN, R. 2001.  Liečebná pedagogika. Bratislava : Sapienta, 2001.  

227 s. ISBN 80-967180-6-1. 

KOZOŇ, A. 2021.  Úvod do patopsychológie postihnutých. - 2.vyd. - Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, 

Sládkovičovo - Trenčín : SpoSoIntE, 158s. ISBN 978-80-969668-3-7. 

KOZOŇ, A. 2021. Špeciálna a liečebná pedagogika. / Prednášky/. Sládkovičovo : Katedra pedagogických 

disciplín FSS VŠ Danubius, 2021. 87s. 

KOZOŇ, A. 2012. Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov.  

Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 74 s.  ISBN  978-80-89533-08-4. 

NOVOTNÁ, M. - KREMLIČKOVÁ, M. 1997. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha : 

SPN, 1997. 

VAŠEK, Š. A KOL. 2000. Špeciálna pedagogika. Bratislava : SPN, 2000. 

VÍTKOVSKÁ, M. a kol. 1998. Integratívní špeciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. 

LECHTA: 2010. Základy inkluzívni pedagogiky. Praha: Portál 2010.440 s. ISBN 978-80-7367-679-7 

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

Poznámky:  
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Hodnotenie predmetov: 

Počet študentov 596 

A B C D E FX 
22,15 20,47 22,15 19,46 16,95 0,50 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/05BP 

Názov predmetu:  

PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Test z kurikula predmetu 

Priebežná kontrola pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester/seminárna 

práca. Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

 

Výsledky vzdelávania:  
Získať prehľad o voľno-časovej problematike, ako aj o možnostiach sociálneho pracovníka usmerňovať voľný 

čas 

prijímateľov sociálnych služieb.  Pochopenie významu a špecifík voľného času z edukačného  hľadiska. 

   

Stručná osnova predmetu:  
 Oboznámiť sa s činnosťou rôznych zariadení sociálnych služieb poskytujúcich možnosti pre racionálne 

využívanie 

voľného času  prijímateľov sociálnych služieb: detí, mládeže a dospelých a seniorov. Špeciálny dôraz sa kladie 

na voľnočasové aktivity pre občanov so  zdravotným postihnutím.   

 

Odporúčaná literatúra: 

KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2010. Pedagogika voľného času. Trnava: TU 2010. 358 s. ISBN978-80-

8082-330-6. 

KAPLÁNEK, M. (ed.). 2012. Čas volnosti, čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Praha: 

Portál 2012. 175 s. ISBN 978-80-262-0450-3 

KNOTOVÁ, D. 2011. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7367-

647-6. 

HANULIAKOVÁ,J.2020. Pedagogika voľného času a výchova vo voľnom čase.  

Dubnica nad Váhom: VŠ DTI 2020. ISBN 978-80-8222-008-3 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov:  Počet študentov 71 

 

A B C D E FX 
52,11 21,13 14,08 5,63 5,63 1,41 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/19BP 

Názov predmetu:  

PENITENCIÁRNA A POSTPENITENCIÁRNA 

STAROSTLIVOSŤ A KRIMINOLÓGIA  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

prezenčná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku  písomného zodpovedania na otvorené otázky obsahovo zamerané 

na daný predmet a ich prenos na oblasť teórie a praxe sociálnej prace formou úvahy. Percentuálny podiel 

priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  
Poslucháči  študijného odboru sociálnej práce si osvoja potrebné vedomosti o penitenciárnom zaobchádzaní 

s odsúdenými osobami v priebehu odpykávania trestu odňatia slobody a po jeho ukončení z hľadiska  ich 

socializácie do spoločnosti. Zoznámia sa s obsahom  kriminológie  ako samostatnej interdisciplinárnej vedy, 

páchateľmi trestných činov a o ich obeťami. Získané poznatky budú  slúžiť pri bližšej špecifikácii  poznania 

sociálnej analýzy a sociálnych opatrení a prevencii pri riešení problematiky kriminality; sociálnej práce 

zaobchádzania s páchateľmi a možnosťami sociálnej intervencie pre odstránenie  škodlivých dôsledkov, ktoré 

postihujú obete kriminality. Zvláštna pozornosť sa venuje kriminalite mládeže. 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem a predmet kriminológie. Kriminologické školy a smery. Kriminalita mládeže a proti mládeži. Prevencia 

kriminálneho správania. Páchateľ trestného činu. Obeť- viktimologická klasifikácia a typológia. Vzťah obete 

a páchateľa. Účel trestania. Osobnosť odsúdeného. Výkon dlhodobého trestu odňatia slobody. Penitenciárne 

a postpenitenciárne zaobchádzanie. Fázy a determinácia penitenciárneho zaobchádzania. Postpenitenciárna 

starostlivosť a jej možnosti z hľadiska sociálnej práce.  
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Odporúčaná literatúra: 
KOZOŇ, A. 2009. Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín : SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN978-80-970121-

6-8.    

KOZOŇ, A. 2022. Sociálna patológia. - 2. vyd. - Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, Sládkovičovo -

Trenčín : SpoSoIntE, 2022, 82s. ISBN978-80-895331-42-3.   

KOZOŇ, A. 2009. Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca – prednášky. Trenčín : SpoSoInE, 2009, 

57 s. 

KOZOŇ, A. 2006. Penologická prognóza recidivistov pred prepustením z výkonu trestu odňatia slobody. 

Justičná revue, č.3,  2006,  ss.507-520.  ISSN 1335-6461. 

KOZOŇ, A. 2012.  Kriminológia – prednášky. Trenčín : SpoSoInE, 2012, 68 s. 

KOZOŇ, A. 2022. Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými vo väzení. Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, 

Sládkovičovo - Trenčín : SpoSoIntE, 2022, 164s. ISBN 878-80-89533-38-7. 

KOZOŇ, A. 2006.  Prevencia kriminality a špecifické zaobchádzanie nielen pre adolescentov vo výkone trestu 

odňatia slobody. Kriminalistika, č.1, 2006, ss.101–111. ISSN 1210–9150. Dostupné na internete: 

www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2006/02/kozon.html 

KOZOŇ, A. 2020. Social health and disease. - 1. vyd. - Trenčín (Slovensko) : Vysoká škola Danubius. Fakulta 

sociálnych štúdií, 2020. 32s. ISBN 978-80-89533-31-2. 

MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. 2003. Mládež a delikvencie. Praha : Portal, 2003, 342s. ISBN 80-7178-

771-X.  

NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. 2001. Kriminológie. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2001, 422  

s. ISBN 80-86432-08-4.  

SOCHŮREK, J. 2007. Kapitoly z penologie. I. díl: Úvod do teorie trestu a trestání. 1. vydání. Liberec :  

TU, 2007, 60s. ISBN 978-80-7372-203-6. 

SOCHŮREK, J.  2993. Nástin vybraných problémů viktimologie. Liberec : TU, 2003, 82s. 

SOCHŮREK, J. 2007. Kapitoly z penologie, II díl: Teorie a praxe zacházení s vězněnými. 1. vydání.  

Liberec : TU, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7372-204-6. 

 

Vyhláška Ministerstva  spravodlivosti SR č. 664/2005 Z.z. (Poriadok výkonu trestu odňatia slobody). 

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z  z  20. mája 2005. 

Zákon NR SR č. 301/ 2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok 

Zákon NR SR č. 305/ 2005 Z.z. z 25. mája 2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č.79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. 

Zákon NR SR č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody. 

Zákon NR SR č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch. 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 364 

 

A B C D E FX 
45,60 21,70 17,86 7,69 4,67 0,55 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

  

http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2006/02/kozon.html
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/20BP  

Názov predmetu:  

PRACOVNÉ PRÁVO 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú  

Podmienky na absolvovanie predmetu: písomná skúška 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z oblasti 

pracovného práva v Slovenskej republike s prihliadnutím osobitosti pracovného práva týkajúcich sa 

sociálnych pracovníkov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do pracovného práva, 

2. Vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva, 

3. Ukončenie pracovného pomeru, 

4. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

5. Pracovný čas a doba odpočinku 

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch 

7. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

8. Osobitnosti Zákona č. 552/2003 Z.z. o prácach vykonávaných vo verejnom záujme 

Odporúčaná literatúra:  
BARANCOVÁ, H. 2015. Pracovné právo. Bratislava: C.H. Beck. ISBN: 9788089603312, 1240 s. 

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: Nová práca, ISBN: 9788089350605, 304 s. 

BARANCOVÁ, H. a R. SCHRONK. 2013. Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva. ISBN: 

9788089393978. 600 s. 

TINTĚRA,T. a  P. Podrazil. 2022.Praktikum pracovního práva. 2022. Praha: Leges 2022. 228 s.  

ISBN 9788075025890 

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

Poznámky: nie sú 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 601 

A B C D E FX 
6,49 21,80 7,15 2,66 3,49 0,00 

 

Vyučujúci:  JUDr. Ing. Matej Šebesta 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

 FSS.KSP/58BP 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNY PROJEKT 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

0-0-2 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
záverečné hodnotenie: prezentácia  ppt Sociálny projekt  

Výsledky vzdelávania:  

Praktická tvorba projektu pre ľubovoľný typ ZSS 

Stručná osnova predmetu:  

Fázy projektovania 

 

Odporúčaná literatúra: 

DOLEŽAL, Jan. 2017. Projektový management v praxi : naučte se řídit projekty! Praha : Grada, 

2017. ISBN 978-80-2475-693-6. 

DOLEŽAL, J. a kol. 2016. Projektový management. Praha : Grada Publishing, a.s. 2016. ISBN 978-

80-247-5620-2.  

DOLEŽAL, Jan. 2013: 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 

kompletní reálné projekty. Praha : Grada, 2013. ISBN: 978-80-2474-631-9. 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. 2007. Tvorba a manažment projektov v pomáhajúcich 

profesiách. Banská Bystrica: UMB 2007. 112 s. ISBN 978-80-8083-522-4 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  nový predmet 

Počet študentov    224 

A B C D E FX 
28,12 22,32 23,66 16,96 4,46  

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

  



.  

38 

 

 
Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/12BP 

Názov predmetu:  

PRÁCA S DEMOGRAFICKÝMI A ŠTATISTICKÝMI 

ÚDAJMI  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: semestrálna práca  

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent sa oboznámi s problematikou demografie a štatistiky, ako aj s problematikou  

zhromažďovania a použitia daných údajov.  

Stručná osnova predmetu:  

 štatistika ako veda, 

 oblasti využitia štatistiky, 

 vývoj štatistiky, 

 základné pojmy v štatistike, 

 etapy výskumu, druhy výskumov, 

 projekt výskumu, 

 zber  a vyhodnotenie údajov.   

Použitá literatúra:   

HIRNER, A. 1976. Ako sociologicky analyzovať. Bratislava: ÚŠI, 1976 

MATULAY, S. 2011. Kompendium metodológie sociologických výskumov. 2. doplnené  

vydanie. Prešov: KU v Ružomberku, 2011,  ISBN 978-80-89404-23-0 

MATULAY, S. 2017. Práca s demografickými a štatistickými údajmi – stručný pracovný materiál pre 

študentov 

RIMARČÍK, M.  2014. Základy štatistiky. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej prác 

blahoslaveného P.P. Gojdiča, VŠZaSP sv. Alžbety n. o. Bratislava. ISBN 80-969449-2-4.  

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 108 

 

A B C D E FX 
30,56 13,89 24,07 10,19 15,74 0,00 

 

Vyučujúci:  doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/08BP 

Názov predmetu:  

ODBORNÁ PRAX  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

0-1-1 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odborná prax v zariadeniach sociálnych služieb podľa smernice  „Propozície pre absolvovanie 

odbornej praxe. 

 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa zručnosti v praxi pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb. 

Stručná osnova predmetu:  

 

Odporúčaná literatúra: 

Interný dokument „Propozície pre absolvovanie odbornej praxe“. 

 

  
 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: 

 

A B C D E FX 
83,83 11,28 2,77 1,06 0,21 0,64 

 

Vyučujúci: PhDr. Laščiaková, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 
FSS.KSP/34BPV 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA 

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 
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Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester 3. semester 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: teoreticko-aplikačná semestrálna práca podľa zadania vyučujúceho 

Záverečné hodnotenie: záverečný vedomostný test 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 / 50 

Výsledky vzdelávania:  
V rámci predmetu budú v spolupráci so sociológiou a inými príbuznými vedami absolventom 

poskytnuté základné poznatky o socio-kultúrnom  vývoji človeka a sprostredkované informácie 

o kultúrnych a sociálnych reáliách rôznych typov neindustrializovaných spoločností, lokálnych 

a iných malých spoločenstiev rezistujúcich v rámci súčasnej spoločnosti. Uvedené poznatky 

budú zároveň prezentované tak, aby sa ich prostredníctvom eliminovali niektoré zdroje živiace 

podhubie tribalizmu, etnocentrizmu, kultúrneho imperializmu, rasizmu a xenofóbie. 

Tematizované budú aj hlavné faktory sociálnej kohézie rôznych typov ľudských spoločenstiev. 

Absolvent dokáže uvedené poznatky prepojiť s praktickým výkonom sociálnej práce s jej 

niektorými špecifickými cieľovými skupinami (migrantmi, Rómami a pod.). 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet sociálnej a kultúrnej antropológie a ich vzťah k iným vedám o človeku. Pôvod 

názvoslovia antropologických disciplín z hľadiska ich geografickej proveniencie a ňou 

podmienených jazykových zvyklostí. Diferencie a styčné body medzi kultúrnou a sociálnou 

antropológiou. Emocionálne, normatívne, behaviorálne, mocenské, ekonomické a lingvistické 

aspekty integrity vybraných typov ľudských spoločností a spoločenstiev. Typológia prístupov ku 

kultúrnym fenoménom (kompenzačné teórie kultúry, kultúra ako adaptívny systém, kultúra ako 

kognitívny systém, kultúra ako symbolický systém, štrukturalistické prístupy k tematizácii 

fenoménu kultúry a pod.). Sociálne a kultúrne reálie a národopisné špecifiká Rómov žijúcich na 

území SR, prípadne v jej jednotlivých regiónoch a ich konzekvencie pre sociálnu prácu 

s uvedenou cieľovou skupinou. 

Odporúčaná literatúra:  
MURPHY, R., F. 2006. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON. 268 s. ISBN 

80-86429-25-3. 

SOUKUP, V. 2011. Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál. 752 s. ISBN 978-

80-7367-432-8.  

KANOVSKÝ, M. 2004. Kultúrna a sociálna antropológia: osobnosti a teórie. Bratislava: 

Chronos. 249 s. ISBN 80-89027-10-5. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 89 

A B C D E FX 
21,35 13,48 34,83 12,36 15,73 1,12 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/38BPV 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU A SPO   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  písomná skúška  

Výsledky vzdelávania:  

Rozšíriť poznatky o fungovaní rodinných systémov, metódach sociálnej práce s rodinou ako 

klientom sociálneho pracovníka a oboznámiť študentov s najvážnejšími problémami v rodine 

a  najrôznejšími aspektmi práce s rodinou. 

Oboznámiť poslucháčov študijného odboru sociálna práca so základmi sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately detí s odkazom na relevantnú legislatívu. 

 

Stručná osnova predmetu:  

 Rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, funkčná, disfunkčná rodina, 

klinická rodina, typy klinických rodín, 

 Asociálna rodina, znaky asociálnej rodiny, typológia klinických rodín, 

 Vývojový cyklus rodiny, 

 Zmeny v chápaní rodiny – kríza rodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, 

funkcie, typy, 

 Diagnostika rodiny, metódy a techniky využívané pri práci s rodinou, 

 Rodinná kríza , rodina a rozvod, sanácia rodiny, vybrané problémy v rodine, 

 Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa /CAN/, 

 História sociálnoprávnej ochrany, 

 Súčasný právny stav, 

 Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia, 

 Inštitúcie zabezpečujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí, 

 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. 

 Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. 

 Medzinárodná ochrana detí (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o 

spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, 

Slovenský výbor pre práva dieťaťa, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí 

a mládeže), 

 Ústava SR. 
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 Základná literatúra: 

HOVANOVÁ, M. 2021. Rodina ako priestor sociálnej práce. Košice: UPJŠ 2021. 111s. ISBN 

978-80-8152-965-8 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

Dohovor o právach dieťaťa 

Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. 

MINUCHIN, S.  2013. Rodina a rodinná terapia. Praha: Portál 2013. 

HALEY, J.  2013. Family Therapy.  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 92 

A B C D E FX 
48,91 20,65 17,39 8,70 4,35 0,00 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

 FSS.KSP/41BPV 

Názov predmetu: 

 

MANAŽMENT MVO, DOBROVOĽNÍCTVO A 

PODNIKANIE 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku vypracovanej práce  zo získaných vedomostí a na základe 

odporúčanej literatúry. 

 

Stručná osnova predmetu:  

História svojpomoci. Princípy dobrovoľníctva. Mimovládne, dobrovoľnícke a svojpomocné združenia. 

Tretí sektor v súčinnosti so štátom a podnikateľským sektorom. Dobrovoľníctvo pre prax sociálnej 

práce. 

 

Odporúčaná literatúra: 

BROZMANOVA GREGOROVA, A., (ed) a kol. 2012. Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné  

reflexie. Bratislava: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. 2012. 209 s. ISBN – 978-80-8072-119-0 
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HEJDUKOVÁ, P., HOMMEROVÁ, D. a M. KRECHOVSKÁ. 2018. Řízení neziskových organizací: 

klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : Grada Publishing, 2018. 208 s. ISBN 978-80-

247-3075-2 

LINDSAY, T. – ORTON, S. 2011. Groupwork Practice in Social Work. Exeter : Learning Matters Ltd, 

2011. 146 s. ISBN 978-0-85725-502-0 

Zbierka zákonov č. 406/ 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zbierka zákonov č. 213/ 1997 o neziskových organizáciách. 

Zbierka zákonov č.5/2004 o zamestnanosti. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 96 

A B C D E FX 
71,88 11,46 11,46 2,08 3,13 0,00 

 

Vyučujúca: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/55BPV 

Názov predmetu:  

RODOVÉ  ŠTÚDIE  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku vypracovanej práce  zo získaných vedomostí a na 

základe odporúčanej literatúry.  

 

Výsledky vzdelávania:  

Poslucháči zvládnu základnú rodovú terminológiu a získajú orientáciu v chápaní 

problematiky rodových štúdií, rodovej rovnosti a rovností príležitostí. Cieľom predmetu je 

porozumieť ako sociálne a kultúrne prostredie ovplyvňuje tvorbu rodovej identity. 

Poslucháči zvládnu uplatniť rodové hľadisko pri analyzovaní a riešení sociálnych problémov 

teoreticky i v praxi.  

Cieľom predmetu je zvýšiť citlivosť k rodovým otázkam a vedieť uplatniť rodové hľadisko 

(rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí) v praxi sociálnej pracovníčky/sociálneho pracovníka. 
 

Stručná osnova predmetu:  
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⇨ Úvod do rodových štúdií  

⇨ Stručná história  

⇨ Základná terminológia rodových a feministických teórií 

⇨ Terminologické vymedzenie: čo sú rodové štúdiá, rodová identita, pohlavie/rod, 

rovnosť/inakosť  

⇨ Ako sa učíme genderu 

⇨ Rodové stereotypy 

⇨ Rodová socializácia   

⇨ Koncept diskriminácie  
 

Odporúčaná literatúra: 

MAREKOVÁ, H. 2013. Glosár pojmov rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a rodovo 

citlivej sociálnej práce pre sociálnych pracovníkov. Glossary of Gender Equality, Equal 

Opportunities and Gender-Sensitive Social Work for Social Workers. Vydavateľstvo 

OLIVA, Trnava. ISBN 978-80-89332-16-8. 

BOSÁ, M. a kol. 2013. Rodové štúdiá v sociálnej práci. Prešov. Filozofická fakulta 

Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. 245 s. ISBN 978-80-555-0954-9 

EUROPEAN COMMISSION. 2020. Gender Equality Strategy: Striving for a Union of 

equality. Gender Equality. [Online] 05. 03 2020. [Dátum: 22. 07 2021.] 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_358/IP_20_

358_EN.pdf. 

EURÓSPKA KOMISIA. 2020. Európska stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025. Rodová 

rovnosť. [Online] 05. 03 2020. [Dátum: 22. 07 2021.] https://www.gender.gov.sk/europska-

strategia-rodovej-rovnosti-2020-2025/. 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY. 2020. Predkladacia správa. LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti 

žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025. [Online] 12 2020. [Dátum: 22. 07 

2021.]  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-668. 

MVSVaR SR. 2021. Tlačové správy. Rodová rovnosť na pracovisku. [Online] 2021. [Dátum: 

22. 07 2021.] https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/projekty/narodny-projekt-

rodova-rovnost-pracovisku/tlacove-spravy/rodova-rovnost-pracovisku.html. 

RENZETTI M. Claire, CURRAN J. Daniel: Ženy, muži a společnost. Univerzita Karlova v 

Praze. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. s. 642. ISBN 80-246-0525-2. 

Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: 

Počet študentov 169 

 

A B C D E FX 
26,63 18,93 34,91 10,06 6,51 2,37 

 

 

Vyučujúca: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 
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Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/42BPV 

Názov predmetu:  

PSYCHOPATOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE 

PROFESIE 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

1-1-0 

prezenčná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú stanovené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku písomného zodpovedania na otvorené otázky obsahovo 

zamerané na daný predmet a ich prenos na oblasť teórie a praxe sociálnej prace formou úvahy. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  
Osvojenie si vedomosti z predmetu psychopatológia umožňuje poslucháčom sociálnej práce získanie  

znalostí ako efektívnejšie riešiť problémy socializácie postihnutých jedincov, ktorých zdravotné 

a psychosociálne postihnutie je dané a stoji na počiatku ich ontogenézy alebo boli získané.  Okrem 

základných terminologických informácii z psychopatológie sa študenti dozvedia o osobnosti 

postihnutého jedinca, neuropsychológia a o ontogenéze z  patopsychologického hľadiska. 

Stručná osnova predmetu:  

Predmet psychopatológie a patopsychológie - miesto v systéme vied:  podstata ich intervencie - 

psychológia postihnutého jedinca a druhy postihnutia -  ontogenéza štruktúry osobnosti postihnutého 

jedinca - kompenzácie postihnutia pri formovaní osobnosti - utváranie identity osobnosti postihnutého 

jedinca  - somatické, rečové, zrakové, sluchové,  mentálne postihnutie - psychosociálne postihnutie  pri  

poruchách správania - biosocialita delikventného správania. Psychopatológia postihnutých jedincov 

a ich socializácia:   poruchy  kognitívnych, emocionálnych a konatívnych funkcií;  poruchy osobnosti;  

neurotické poruchy; schizofrénia, schizofrenické poruchy, poruchy s bludmi a afektívne poruchy. 

Odporúčaná literatúra: 

KOLIBÁŠ, E. a kol. 2007. Všeobecná psychiatria. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2007, 184s. ISBN  

        978-80-223-2388-8. 

KOZOŇ, A. 2022. Patopsychológia  psychopatológia postihnutých v socializácii. Fakulta sociálnych 

štúdií VŠ Danubius, Sládkovičovo -Trenčín :  SpoSoIntE, 2021. 174s. ISBN 978-80-89533-39-8. 

KOZOŇ, A. 1999 Príbehy ľudí s neurózou. Kazuistiky z hlbinnej psychoterapie nezamestnaných.  

        Trnava : PC, 1999, 112s. ISBN 80-968127-1-8.  Dostupné na internete: http.//sposointe.eu/ 
 KOZOŇ, A. 2021. Som preto, že sme: Mnohopočetnosť identity osobnosti človeka vo svete 

globalizácie. Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, Sládkovičovo - Trenčín : SpoSoIntE, 2021. 

66 s. ISBN 978-80-89533-33-6. 
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POŽÁR, L. 2003. Patopsychológia – psychológia jedincov s rôznym druhom postihnutia. Bratislava: 

MABAG, 2003.  ISBN 80-89113-07-9. 

NÝVLTOVÁ, V. 2008. Psychopatologie pro speciální pedagogy. Praha : Univerzita Jana Amose  

         Komenského, 2008, 228s. ISBN 978-80-86723-48-8. 

VÁGNEROVÁ, M. 2002. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2002, 446s. ISBN  

         80-7178-678-0. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov:72 

 

A B C D E FX 
36,11 29,17 18,06 4,17 9,72 2,78 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP 

Názov predmetu: 

  

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Na výučbu predmetu musí byť prihlásených minimálne 10 študentov 

Záverečné hodnotenie pozostáva z písomnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získava prehľad o personálnej stratégii manažmentu a riadení ľudských zdrojov. Ide o hlavné 

procesy v manažmente, ktorými sú riadenie, organizovanie, plánovanie a kontrola.  

Cieľ predmetu je zameraný najmä na tvorbu a implementáciu personálnej stratégie.  



.  

47 

 

Role riadenia ľudských zdrojov koordinujú personálne útvary a manažéri v organizácii. Študent by 

mal získať zručnosti v základných procesoch manažmentu prostredníctvom modelových situácií 

a aplikovania mäkkých a tvrdých prvkov riadenia. 

Stručná osnova predmetu: 

 Stratégia personálneho plánovania a monitorovania potrieb organizácie 

 Stratégia získavania výberu zamestnancov 

 Stratégia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov 

 Proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

 Kultúra organizácie 

 Organizačné správanie 

 

Odporúčaná literatúra:  

 JENKINS-SCOTT JACKIE. 2021. 7 tajemství odpovědného vedení lidí. Praha: Grada 2021. 176 s. 

ISBN: 978-80-271-1711-6 

AMSTRONG, M. Řízení lidských zdroju. Praha: Grada Publishing, 2002 

ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing 1998 

 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
      

 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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3.ročník Bc. 
 

 
Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/26BP 

Názov predmetu: 

 SOCIÁLNE PORADENSTVO A PORADENSKÝ 

PROCES 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie pozostáva z písomnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získava prehľad o rôznych prístupoch v poradenstve, o forme, druhoch a modeloch 

poskytovania poradenstva v sociálnej práci a tiež aj o procese a metódach práce s rôznymi cieľovými 

skupinami. 

Stručná osnova predmetu: 
 

1) Historické aspekty a vznik poradenstva 

2) Prístupy v poradenstve 

3) Stav skúmanej problematiky v domácom i zahraničnom kontexte 

4) Definovanie poradenstva 

5) Všeobecná charakteristika poradenstva 

6) Klasifikácia poradenstva 

7) Poradenské modely 

8) Inštitucionálne zabezpečenie sociálneho poradenstva  

9) Poradenský proces 

10) Metódy práce s klientom 

Odporúčaná literatúra:  

Lovašová, Soňa. 2016. Sociálna práce: formy, postupy a metódy. Košice. Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2016. 978-80-8152-386-1. 

Matoušek, Oldřich. 2016. Slovník sociální práce. Praha. Portál, 2016. 978-80-262-1154-9. 

Matoušek, Oldřich, a další. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha : Portál, 2013. 978-80-262-

0366-7. 

Matoušek, Oldřich. 2013. Metódy a řízení sociální práce. Praha. Portál, 2013. 400 s. ISBN 978-80-

2620-213-4. 
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Matoušek, Oldřich. 2011. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2. Vyd. 

Praha : Portál, 2011, 200 s. ISBN 978-80-262-0041-3.  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2022. Činnosť referátov poradensko-

psychologických služieb.[online]. [cit. 2022-02-06]. Dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-

veci-a-rodina/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/cinnost-referatov-poradensko-

psychologickych-sluzieb.html?page_id=13517 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

M.V. Fields - D.M. Fields. 2012.  Social Skills and Guidance. Pearson Allyn Bacon Prentice Hall, 

2012. 

Megele, C. 2014. Social media guidance forthes ocial work education network. 
Dostupné na: http://www.slideshare.net/ClaudiaMegele/social-media-guidance-for-the-social-work-

education-network 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 562 

A B C D E FX 
31,85 19,40 14,59 18,86 13,52 0,53 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 
Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/27BP  

Názov predmetu:  

ORGANIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu: písomná skúška 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základný prehľad 

o štruktúre, pôsobnosti a činnosti verejnej správy v Slovenskej republike.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Definícia a štruktúra verejnej správy v Slovenskej republike, 

2. Postavenie a kompetencie ústredných orgánov štátnej správy, 

3. Postavenie a kompetencie miestnych orgánov štátnej správy, 

4. Postavenie a kompetencie samosprávy obcí a vyšších územných celkov. 

5. Reforma verejnej správy 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/cinnost-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=13517
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/cinnost-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=13517
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/cinnost-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=13517
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Odporúčaná literatúra:  
1. KOVÁČOVÁ, E. 2014. Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Banská 

Bystrica: Belianum, ISBN: 9788055707358, 236 s. 

2. ŠKULTÉTY, P. 2011. Verejná správa a správne právo, Bratislava: Veda, ISBN: 9788022412032, 142 

s. 

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: 71 

A B C D E FX 
25,35 33,80 23,94 11,27 4,23 1,41 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Matulay, S. PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 
Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/28BP 

Názov predmetu:  

PERSONÁLNY MANAŽMENT V SOCIÁLNEJ 

PRÁCI 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia:  5 semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podklady k predmetu Personálny manažment (prednáška, ppt prezentácia, presne vymedzená 

povinná lit., otázky na skúšku, priebežné hodnotenie, forma skúšky). Percentuálny podiel priebežného 

hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

 

Výsledky vzdelávania: 

Študent nadobudne vedomosti a zručnosti v oblasti personálneho riadenia orientovaného najmä na 

personálnu prácu v  zariadeniach sociálnych služieb. 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámiť sa s činnosťou personalistiky v zariadeniach sociálnych služieb  

Tvorba a špecifikácia pracovných miest v oblasti sociálnej práce (štátna služba - zákon č. 551/2003 

Z.z.;  verejná služba 552/2003 Z.z.); 
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Pojem pracovné miesto v modernej organizácii; 

Analýza práce a špecifikácia pracovných miest (Nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme ... Príloha č. 1, časť 01 

( spoločné pracovné činnosti), časť 15 (sociálna práca), časť 17 (školstvo), časť 21  

(zdravotníctvo); 

Ako vykonávať analýzu práce a jej popis (Nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

katalógy pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme ... Príloha č. 3 (analytický list 

pracovnej činnosti - profily); 

Plánovanie optimálneho počtu zamestnancov (oblasť sociálnych služieb zákon č. 448/2008 Z.z  

o sociálnych službách. Príl. č. 1.); 

Ročný plán zamestnancov (akčný plán = plánovanie disproporcie medzi reálnou potrebou 

personálneho obsadenia a možným dopytom); 

Metódy personálneho plánovania (tvrdé plánovanie – založené na kvantitatívnych odhadoch, mäkké 

plánovanie – založené na nových metódach personálneho riadenia a predpokladá vymedzenie 

budúceho stavu organizácie, charakteristika súčasného stavu, analýza vplyvov a trendov vonkajšieho 

prostredia, formulácia plánov na zabezpečenie predpokladaného stavu);  

Štýly riadenia a participácia; 

Tvorba a uchovávanie dokumentácie personálneho manažéra (osobný spis zamestnanca, interné 

smernice, pokyny, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ....). 
Personálny audit 

Metódy personálneho auditu (modelové situácie, hranie profesijných rolí, riešenie prípadových 

štúdií); 

Organizačné zabezpečenie personálneho auditu; 

Závery personálneho auditu. 

 

 

Základná literatúra 

 

ŠEBESTOVÁ, P. 2010. Základy celostného manažmentu v sociálnej práci. Sládkovičovo: VŠD 2010. 

192 s. ISBN 978-80-89267-41-5. 

STÝBLO, J., URBAN, J. A  M  VYSOKAJPVÁ. 2011. Personalistika. 4. vyd. 2011. Praha: Wolters 

Kluver ČR, 2011. 1008 s. ISBN 678-80-7357-627-1 

KACHAŇÁKOVÁ, A. a  kol. 2011. Personálny manažment . Bratislava, Walters Kluwer 2011.  ISBN: 

9788080783914 

Aktuálna legislatíva  

Ppt prednáška 

   
 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: 

 

Počet študentov 56 

 

A B C D E FX 
10,71 5,36 51,79 12,50 12,50 0,00 

 

Vyučujúci:  
Doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 



.  

52 

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 
Vysoká škola:  VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 

FSS.KSP/59BP 

 

Názov predmetu: 

SPV a  Supervízia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

P-S-C 

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku testu (teoretické základy zo supervízie.  Pedagóg priebežne 

hodnotí študenta počas stretnutí, cez kontrolu pripravenosti študenta na základe vopred stanovených 

podmienok, vyplývajúcich zo štúdia literatúry. 

 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom supervíznej aktivity je sprostredkovať študentom základné teoretické vedomosti z oblasti 

poradenstva a supervízie v sociálnej práci. Študent nadobudne teoretické vedomosti, kde cieľom je 

ponuka prehľadu uplatnenia a činnosti tejto formy v praxi pre podporu skvalitnenia poradenskej práce 

a zabezpečenia vyššej efektivity z hľadiska motivácie klienta podieľať sa na riešení svojho sociálneho 

problému. Supervízor v praxi môže poradcovi poskytnúť spoločné hľadanie alternatív riešenia 

poradenských problémov. 

 

Stručná osnova predmetu: 

 Teoretické základy supervízie 

 Podmienky supervízie 

 Formy a metódy supervízie 

 Sebareflexia a reflexia supervízora 

 Komunikácia v supervízii 

 Proces rozhovoru s klientom 

 Analýza supervíznych situácií 

 Supervízia pre študentov a nových pracovníkov 

 Supervízia tímu a organizácie 

 Vizualizácia v supervízii 

 Etika supervízora 

Odporúčaná literatúra: 
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SCHAVEL M. - TOMKA, M.  2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v SP. 2010. 193 s. 

ISBN 978-80-89271-87-0.  

MÁTEL, A. Supervízia v sociálnych službách. 2010.  

Dostupné na: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/supervizia-v-socialnych-sluzbach 

SCHAVEL, M. a kol. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Teória, prax a výskum. Bratislava: VŠZaSP 2013. 199 

s. ISBN: 9788097144500. 

OLÁH, M., SCHAVEL, M., a TOMKA, M. 2008. Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch. 

Bratislava: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 2008. ISBN 978-80-969905-0-4. 

WELD, Nicki. 2011. A PracticalGuide to Transformative Supervision for the Helping Professions: Amplifying 

Insight. Jessica Kingsley Publishers. 2011. 144 s. ISBN 9780857005410. 

HENDERSON, P.,  MILLAR, A., a J. HOLLOWAY. 2014.  Practical Supervision: How to Become a Supervisor 

forthe HelpingProfessions . Jessica Kingsley Publishers,  2014. 160 s. ISBN  9780857009180.  

WONNACOTT, J. 2011. Mastering Social Work Supervision Mastering Social Work Skills. Jessica Kingsley 

Publishers, 2011. 192 s. ISBN 9780857004031. 

HOWE, K., a I. GRAY. 2013. Effective Supervision in Social Work. Post-Qualifying Social Work Leadership 

and Management Handbooks. SAGE Publications. 2013. 176 s. ISBN 9781446281260. 

KOZOŇ, A. 2022. Metódy rozvíjania sociálnych zručností. Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius, 

Sládkovičovo - Trenčín: SpoSoIntE, 2022, 71 s. ISBN 978-80-89533-43-9.  

KOZOŇ, A. 2020. Supervízia. Sociálno-psychologický výcvik. Sládkovičovo:  - 2.vyd. - Vysoká škola    

Danubius, 2020, 48 s. ISBN 978-80-8167-072-5. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

 

Počet študentov 645 

A B C D E FX 
88,53 7,13 3,26 0,16 0,00 0,78 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 
Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií  

Kód predmetu:  
FSS.KSP/24BP 

Názov predmetu:  

BAKALÁRSKY SEMINÁR 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

1-1-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester:  5. semester 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

http://www.prohuman.sk/socialna-praca/supervizia-v-socialnych-sluzbach
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Penny+Henderson%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthea+Millar%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jim+Holloway%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jane+Wonnacott%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Mastering+Social+Work+Skills%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kate+Howe%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ivan+Gray%22
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Post-Qualifying+Social+Work+Leadership+and+Management+Handbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Post-Qualifying+Social+Work+Leadership+and+Management+Handbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Záverečné hodnotenie pozostáva z  prezentácie projektu bakalárskej práce. 

Priebežná kontrola pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester. Percentuálny 

podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania: záverečný projekt bakalárskej práce 

Stručná osnova predmetu:  
Štruktúra BP 

Formálne úprava BP 

Práca s informačnými zdrojmi  

Prezentácia a obhajoba  projektu BP 

Odporúčaná literatúra: 
 ŠEBESTOVÁ, Petronela. 2015. Vademékum študenta vysokej školy. Sládkovičovo: VŠD 2022.. 104 s., ISBN 

978-80-8167-033-6. 

STN ISO 690 (010197) Informácie a dokumentácia. Bratislava  SUTN, 2012. 52 s. 

SKALKA, J. a kol.  2015. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva. (online). ISBN 978-80-8094-612-8 

STAROŇOVÁ, Katarína. 2011. Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Martin: 

Osveta 2011. 248 s. ISBN 978-80-8063-359-2 
 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: projekt musí byť prezentovaný v ppt 

Hodnotenie predmetov  počet študentov : 499 

A B C D E FX 
44,29 41,68 9,42 2,61 0,80 1,20 

 

Vyučujúci:  
PhDr. Jana Laščiaková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 29.2.2016 

Schválil:  Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD. 

 

  

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií  

Kód predmetu:  
FSS.KSP/29BP 

Názov predmetu: BAKALÁRSKA PRÁCA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

Konzultácie so školiteľmi 

 

Počet kreditov: 12 

Odporúčaný semester:  6. semester 

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežná kontrola školiteľom  pripravenosti študenta v minimálnom rozsahu dvakrát  za semester. 

Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Výsledky vzdelávania: obhajoba bakalárskej práce 

Stručná osnova predmetu:  
Dohoda o časovom rámci prípravy bakalárskej práce. Príprava obsahovej osnovy práce. Korekcie  

v obsahovej štruktúre. Výber literatúry a jej použitie. Písanie a korekcia jednotlivých častí 
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bakalárskej  práce. Komplexný rozbor bakalárskej  práce. Príprava školiteľom na prezentáciu 

a obhajobu bakalárskej  práce.   

Odporúčaná literatúra: 
P. ŠEBESTOVÁ. 2022.. Vademékum študenta vysokej školy. Sládkovičovo: VŠD 2022. 104 s., ISBN 978-80-

8167-033-6. 

STN ISO 690 (010197) Informácie a dokumentácia. Bratislava  SUTN, 2012. 52 s. 

SKALKA, J. a kol.  2015. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva. (online). ISBN 978-80-8094-612-8 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: projekt musí byť prezentovaný v ppt 

Hodnotenie predmetov  počet študentov : 499 

A B C D E FX 
44,29 41,68 9,42 2,61 0,80 1,20 

 

Vyučujúci:  
Školitelia Bc. prác 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/48BPV 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PRÁCA  S RÓMSKOU  

KOMUNITOU 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: I. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  písomná práca  

Výsledky vzdelávania:  
Absolvent sa oboznámi s rómskou problematikou všeobecne a s problematikou sociálnej  práce 

s rómskou komunitou osobitne.  

Stručná osnova predmetu:  

1. Základné fakty z histórie Cigánov – Rómov (India - krajina ich pôvodu  a súvisiace 

okolnosti, migrácia do Európy, príchod na Slovensko, ich súčasné rozloženie vo svete)  

2. Základné pojmy (Cigáni, Rómovia, etnickí Rómovia. ne-Rómovia, rasa – rasizmus, 

Rómovia v tradičnej spoločnosti, Rómovia na hraniciach na hraniciach tradícií 

a modernity, Rómovia v modernej spoločnosti, Rómovia v postmodernej spoločnosti). 

3. K špecifikám etnických Rómov (o genofonde a fenofonde Rómov, genotypické a 

fenotypické špecifiká Rómov, identita etnických Rómov a jej dimenzie).  
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4. Vybrané znaky sociálnej a spoločenskej exklúzie etnických Rómov (vzdelanie  a práca, 

bývanie a zdravotná situácia,  

5. Diferenciácia etnických Rómov (historická – podľa remesiel a spôsobu obživy, 

subetnická, stratifikačná, iná klasifikácia podľa aspektov historického, ekonomického, 

všeobecného – celoeurópsky aspekt, možnosti inklúzie).   

6. Vybrané aspekty zdravotnej situácie a ich riešenia (legislatívne pokusy vlád SR 

o riešenie problémov Rómov, somatický vývoj a úroveň výkonnosti rómskych detí 

v kontexte ich zdravotného stavu). 

7. Vybrané hodnoty v hodnotových rebríčkoch etnických Rómov (vlastné výskumy) 

8. Vybrané problémy socializácie, výchovy a vzdelávania rómskych detí a mládeže cez 

prizmu výskumov (K socializácii detí a mládeže v marginalizovaných rómskych 

rodinách, Rómovia a stredoškolské vzdelávanie). 

9. K voľnočasovým aktivitám Rómov (voľnočasové aktivity rómskych detí mladšieho 

školského veku, záujem rómskych matiek o voľný čas svojich detí, náplň voľného času 

nezamestnaných Rómov). 

10. K natalite Rómov  (z pohľadu odbornej literatúry aj výsledkov vlastných výskumov). 

11. Analýza výsledkov riešenia rómskej problematiky v období socialistického experimentu 

na území Slovenska, ako súčasti vtedajšieho Československa.   

12. Analýza vývoja rómskej problematiky od roku 1989 (vzdelanie, práca, bývanie, 

zdravotný stav, stav a  aspekty sociálnej a spoločenskej exklúzie a inklúzie) 

13. Teoretické možnosti ďalšieho vývoja rómskej problematiky na Slovensku   

14. Namiesto záveru niekoľko poznámok k špecifikám sociálnej práce s Rómami 

            

 

Odporúčaná literatúra (základná): 

DAVIDOVÁ, E. 2004. Romano drom. Cesty Romů. Olomouc, Centre de recherches tsiganes,  

2004. ISBN 80-244-0524-5   

MATULAY, S. 2003. Rómovia cez prizmu sociologických výskumov. Nitra: FSV UKF     

v Nitre, 2003. ISBN 80-8050-578-0 

MATULAY, S. – BOŽIK, J. – VALACH, M. 2011.  O etnických Rómoch žijúcich na  

Slovensku v osídleniach na nízkom stupni socio- kultúrneho rozvoja. Bratislava: VŠZaSP  

sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-002-6 

MATULAY, S. 2021. Cigáni (Rómovia na historickom území Slovenska (14.-20. storočie 

(Vybrané témy.). Trenčín: Sposointe, 2021 pre FSŠ VŠ Danubius , ISBN 878-80-89533-35-0 

MATULAY, S. (ed.) 2022. Rómovia vo vybraných príspevkoch na romologických 

konferenciách v rokoch 1995-2009. Trenčín, Sposointe pre FSŠ, VŠ Danubius, ISBN 978-80-

89533-40-4  

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/MODEL-KOMUNITNEJ-PRACE-

2020_finalna-verzia.pdf 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 74 

 

A B C D E FX 
35,14 17,57 40,54 4,05 1,35 0,00 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 

 



.  

57 

 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/BPV/43 

 

Názov predmetu: MIGRAČNÉ PRÁVO 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
P-C-S 

0-0-2 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.semester 

Stupeň štúdia:  1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  klasifikovaný zápočet – písomná práca 

Výsledky vzdelávania:  Vymedzenie vyváženého prístupu k prisťahovalectvu: cieľom Únie je 

stanoviť vyvážený prístup k riadeniu legálneho prisťahovalectva a boju proti nelegálnemu 

prisťahovalectvu. Správne riadenie migračných tokov znamená tiež zabezpečiť spravodlivé 

zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí majú v členských štátoch riadny 

pobyt, zlepšovať opatrenia na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu vrátane obchodovania 

s ľuďmi a prevádzačstva a podporovať širšiu spoluprácu s nečlenskými krajinami vo všetkých 

oblastiach. Cieľom Únie je vytvoriť pre legálnych prisťahovalcov jednotnú úroveň práv 

a povinností, ktorá bude porovnateľná s úrovňou práv a povinností občanov EÚ. Zásada 

solidarity: podľa Lisabonskej zmluvy by sa politiky prisťahovalectva mali riadiť zásadou 

solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane 

finančných dôsledkov. Azylová politika: Cieľom azylovej politiky EÚ je poskytnúť 

zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 

potrebuje medzinárodnú ochranu v jednom z členských štátov, a zabezpečiť súlad so zásadou 

zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Na tento účel sa EÚ snaží o vytvorenie spoločného 

európskeho azylového systému. 

Stručná osnova predmetu:  
 Globálny prístup k migrácii a mobilite 

 Strategické usmernenia z júna 2014 

 Európska migračná agenda 2015 

 Legálne prisťahovalectvo 

 Nelegálne prisťahovalectvo 

 Lisabonská zmluva (azylové právo) 

Odporúčaná literatúra:  

Kompetencie sociálnych pracovníkov pri predchádzaní a riešení krízových situácií. Interný 

materiál odboru migrácie a integrácie MÚ MV SR.  
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GIERTL, A. 2016. Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným 

zreteľom na chartu práv európskej únie. 

https://iom.sk/sk/ 

KOLDINSKÁ, K. 2016. Sociální integrace cizinců Praha: Auditorium 2016. 351 s. ISBN 978-

50-87284-60-5 

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 

9,61 13,46 71,15 0 3,84 0 

      

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní  

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Šebesta, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Kód predmetu:  
FSS.KSP BVP/44 

Názov predmetu: Kolektívne vyjednávanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: P-C-S 

0-0-2 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia:  1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  skúška ústna 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa vedomosti  o kolektívnom vyjednávaní na Slovensku a  vo vybraných krajinách 

EÚ a OECD. Porozumie argumentačnej rétorike o rozšírení  a skvalitnení argumentov zástupcov 

zamestnávateľov v rokovaniach so sociálnymi partnermi na národnej aj medzinárodnej úrovni, 

zvýšenie komunikačného potenciálu pri presadzovaní záujmov zamestnávateľov.  Získa zručnosti v  
skvalitnení sociálneho dialógu v SR prostredníctvom budovania analytického zázemia, 

argumentačného a komunikačného zázemia sociálnych partnerov. 

 Stručná osnova predmetu:  

 analýza aktuálneho stavu a historického vývoja právnej úpravy, vyhodnotenie jej 

uplatňovania, komparácia s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD.  

 kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

 zamestnanecká rada/zamestnanecký dôverník 

 odborová organizácia 

 vzťah zamestnaneckej rady a odborov 

https://iom.sk/sk/
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 pôsobenie viacerých odborových orgánov 

 druhy kolektívnych zmlúv 

 štrajk a výluka 

 nezákonný štrajk 

 platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv 

 trvanie kolektívnych zmlúv 

 

Odporúčaná literatúra: 

BRAXATOR, T.,  ŠEBESTA, M.,  ŠEBESTOVÁ, P. a kol. 2017. Kolektívne vyjednávanie. 

Analýza aktuálneho stavu a historického vývoja právnej úpravy, vyhodnotenie jej 

uplatňovania, komparácia s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD. 2017.  

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

Zákon č. 2/1991 Sb. o kolektívním vyjednávaní 

 

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

Poznámky: Na absolvovanie predmetu musí byť prihlásených minimálne 10 študentov. 

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 

9,61 13,46 71,15 0 3,84 0 

      

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní  

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Šebesta, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1.2022 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 


