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1. ročník Mgr. 

 
 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M04P 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA POLITIKA, TEÓRIE 

SOCIÁLNEHO ŠTÁTU A EURÓPSKY 

SOCIÁLNY MODEL 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. 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 jednak teoretickým otázkam sociálnej politiky, t.j. tým, ktoré sa 

zaoberajú prevažne skúmaniu procesov tvorby a realizácie sociálnej politiky, a jednak sa 

venuje jednotlivým dielčím sociálnym politikám, ich 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 

v jednotlivým odvetviach sociálnej politiky a ku komparácii s inými krajinami v EÚ 

Stručná osnova predmetu:  

1. Základný  pojmologický aparát, vymedzenie pojmu sociálna politika, sociálna politika ako 

teória a prax.  

2. Účasť štátu v sociálnej politike, sociálny štát (podstata, príčiny vzniku, fungovanie, 

komparácie sociálneho štátu vo svete).  

3.  Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme spoločnosti (vymedzenie, faktory, funkcie, 

financovanie, konštrukcie dávok).  

4. Dôchodkové zabezpečenie – financovanie, konštrukcie dôchodkového systému, valorizácia.  

5. Štátna sociálna podpora  

6. Sociálna pomoc - charakteristika, základné nástroje, životné a existenčné minimum, 

sociálne potreby a sociálne služby. 

7. Zdravotná politika  

8. Vzdelávacia politika  

9. Bytová politika  

10. Sociálne problémy a sociálna ochrana - stratégie modernizácie sociálnej ochrany.  

11. Sociálne práva – vymedzenie pojmov, ľudské práva a ľudská dôstojnosť.  

12. Koncept sociálneho vylúčenia (sociálna inklúzia a sociálna exklúzia), používaná 

terminológia v poňatí Rady Európy. Problémy a perspektívy sociálnej politiky v Slovenskej 

republike a Európskej únii, budúce trendy vo vývoji. 
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Odporúčaná literatúra: 

KUSIN, V. a  P. ŠEBESTOVÁ. 2019. Humanistické iniciatívy v sociálnych encyklikách sociálno-

filozofické a teologicko-spirituálne reflexie. Brno, 2019. ISBN 978-80-7392-292-4. 

KUSIN, V., ŠEBESTOVÁ, P. a M. MAČKINOVÁ. 2022. Hranice domova. Filozoficko 

antropologické a sociálno politické aspekty. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2022. 

ISBN 978-80-7392-360-0. 

HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L.: Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej exklúzie. 

Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-80-86798-19-6.  

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

80-7367-680-3. 

DUDOVÁ, I., STANEK, V. a S. POLONYOVÁ. 2018. Sociálna politika. Bratislava : 

VŠEMVS, 2018. ISBN 978-80-8168-866-9. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
36,85 14,40 18,43 14,40 15,74 0,19 

 

Vyučujúci: Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.  

 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M01P 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA FILOZOFIA 

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: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku písomnej skúšky s otvorenými otázkami.  

 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi  

 s filozofickými názormi na spoločnosť, 

 so spôsobmi a metódami konceptualizácie sociálnej skutočnosti 

 s hlavnými problémovými okruhmi, ktoré sociálna filozofia rieši (problém sociálneho 

poriadku, vzťah indivídua a sociálneho celku, problém sociálneho konania a jeho socio-

kultúrnych regulatívov). 

 s filozofickými názormi na slobodu, sociálnu rovnosť, sociálnu spravodlivosť  

 

Stručná osnova predmetu:  

 postavenie sociálnej filozofie v rámci vied o spoločnosti a rozdelením kompetencií medzi 

sociálnu filozofiu, sociobiológiu, sociológiu a sociálnu antropológiu, s jej hlavnými 

konceptuálnymi problémami  

 problém sociálneho poriadku, zmluvnými a  nezmluvnými koncepciami sociálneho poriadku, 

problémom nevyhnutného a nadbytočného spoločenského poriadku, vzťahom moci a 

spoločenského poriadku, vzťahom indivídua a sociálneho celku,  

 špecifiká sociálneho poznania (jeho normatívno - preskriptívnym aspektom, vzťahom faktov a 

hodnôt v sociálnom poznaní) 

  vzťah sociálneho poznania k sociálnej skutočnosti a vplyvom interpretácií sociálnej 

skutočnosti na sociálne konanie),   

 základné sociálne hodnoty a ich vzájomné súvislosti medzi demokraciou, sociálnou rovnosťou 

a slobodou a so základnými spormi o politické a morálne modely spravodlivej spoločnosti 

 

 Odporúčaná literatúra: 

KUSIN,V. a J. LAŠČIAKOVÁ. 2022. Sociálna filozofia - jej potenciály a limity. Brno : MSD, 

2022. isbn 978-80-7392-381-5. 

KUSIN, V. a P. ŠEBESTOVÁ. 2019. Humanistické iniciatívy v sociálnych encyklikách sociálno-

filozofické a teologicko-spirituálne reflexie. Brno, 2019. ISBN 978-80-7392-292-4. 
KINGSLEY, L. M. J,  SPOLANDER, G.,  (2012) Successful Project Management in Social 

Work and Social Care, London, 2012, 176 pp.  ISBN 978 1 84905 219 1  

REPKOVÁ, K. (2009) Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci. 
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Bratislava: EPOS. ISBN 978-80-8057-781-0.  

STANEK, V a kol. (2008) Sociálna politika. Bratislava: Sprint dva. ISBN 978-80-89393-02-2. 

BAJER, P., MATYÁŠ, J. Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie. Vydání první. 

Brno : Eurospolečnost, a.s., 2009. 123 s. ISBN 978-80-254-4017-9. 

MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Vydání první. Brno : Barrister & Principal, 2007. 211 s. ISBN 978-80-870029-13-8. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
57,45 21,28 11,41 3,68 6,19 0,00 

 

Vyučujúci: prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc. 

 

 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

 FSS.KSP/M15P 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: II. 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:  

Absolvovanie predmetu prispieva k rozvoji zručností sociálnych pracovníkov, najmä so zameraním na 

zdravotno-sociálnu oblasť v jednotlivých úrovniach štátnej správy, samosprávy a neštátnych subjektov. 

Predmet umožňuje spoznať a pochopiť úlohu sociálneho pracovníka v rámci tímovej práce pri 

zabezpečovaní komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o deti, dospelých a starších občanov, 

ktorí sú v starostlivosti zdravotníckych zariadení. 

Stručná osnova predmetu:  

Zdravotná politika štátu, reforma zdravotníctva prostredníctvom prijatých zákonov z roku 2004. Zákon 

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

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Vymedzenie základnej terminológie – Zdravie, choroba 

História SP na úseku starostlivosti o chorých a umierajúcich 

Program podpory zdravie -prevencia 

Ochrana ľudských práv- Charta práv pacienta . Koncepcia sociálnej služby v zdravotníctve 

Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho kvalifikačné požiadavky pre prácu v zdravotníctve 

Starostlivosť v ústavných zariadeniach- náplň práce sociálneho pracovníka v zdravotníctve 

Metódy sociálnej práce v ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Sociálna práca s jednotlivcom 

Odporúčaná literatúra: 

KUZNÍKOVÁ, I. a kol.,2011. Sociální práce ve zdravotníctví. Praha: Grada Publishing a.s  2011.212 

s. ISBN 978-80-247-3676-1. 

MATOUŠEK,O.-KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi  PRAHA: 

Portál. 2005 ISBN 

MOJTOVÁ, M. 2011. Sociálna práca c zdravotníctve. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 136 s. ISBN 

978-80-89271-45-0 

KUTNOHORSKÁ, J, CICHÁ, M. GOLDMANN, R., 2011, Etika pro zdravotně sociální 

pracovníky, Praha: Grada Publishing 2011, 192 s, ISBN 978-80-247-3843-7. 

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

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

578/2004 Z.z zákon  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
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A B C D E FX 
53,46 22,91 16,74 5,73 1,43 0,00 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

 

Schválil: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M02P 

Názov predmetu:  

TEÓRIA A METODOLÓGIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: predmety z oblasti sociálnej práce z I. stupňa 

Podmienky na absolvovanie predmetu:         písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent sa oboznámi s problematikou teórie sociálnej práce a s problematikou metodológie 

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 

4. Metodika sociálnej práce (M. Richmondová – tri postupy, nové prístupy k definovaniu   

sociálnej práce, vývoj metodiky sociálnej práce podľa Cristiny de Robertis (1981) 

      a  podľa Johannesa Schilinga (1999, vybrané zmeny- nové techniky ), zmeny    

      v používaných pojmoch, nový model sociálnej práce, nové metódy sociálnej práce,  

      delenie metód,vlastné metódy sociálnej práce - hľadiskát  

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 

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

80-7178-548-2  

MATOUŠEK, O. 2014. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2014. 

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 

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

VŠ Danubius. ISBN 978-80-89533-37-4 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
44,88 24,7 14,01 7,83 8,58 0,00 

 

Vyučujúci:                    doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 
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Schválil: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M05P 

Názov predmetu:  

MANAŽMENT  SOCIÁLNEJ PRÁCE 

A MANAŽMENT KVALITY SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

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

0-2-0 

Kombinovaná metóda 

24hod. 

 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester:  2. semester 

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 

Záverečné hodnotenie: skúška  

Výsledky vzdelávania:  
Študenti po absolvovaní predmetu získajú prehľad: 

 z oblasti optimalizácie riadenia, anticipácie (predvídania), motivácie, komunikácie 

 z   manažmentu sociálnych služieb v štátnej správe a samospráve 

 vo vzťahoch subjektov a objektov sociálnych služieb 

 v základnej legislatíve z oblasti sociálnych služieb 

 v organizácii a možnostiach vzdelávania sociálnych pracovníkov 

 v manažmente komunitného plánovania  

 v postupe pri aplikácii kvality v procesoch  sociálnych služieb. 

Stručná osnova predmetu: 

Predmet Manažment sociálnych služieb  sa zaoberá  celostným manažmentom sociálnej práce 

a sociálnych služieb.  Celostný manažment je v počiatkoch svojho formovania. Jeho hlavným 

cieľom je  systémový prístup k poznatkom všeobecného manažmentu. V celostnom 

manažmente ide vlastne o vytváranie ucelenej, integrovanej a komplexnej sústavy poznatkov, 

vlastností, zručností a vedomostí subjektov (aktérov) manažmentu.  V sociálnej práci 

a sociálnych službách sa musia  začať formovať nové vývojové tendencie riadenia založené na 

kvalite a efektívnosti v poskytovaní  sociálnych služieb. Nosným prvkom tejto novej koncepcie 

je vytváranie konkurencie poskytovania sociálnych služieb a podpora  strategického riadenia, 

ktoré je  orientované predovšetkým na manažment kvality s dôrazom na uplatňovanie 

controllingu. Controlling  podporuje manažment  sociálnych služieb  v rámci prepojenia 

vytýčených a realizovaných cieľov vychádzajúcich z verejného záujmu, s akcentom na 

spokojnosť  prijímateľov týchto služieb. Controlling  je dôležitý nástroj na neustále 

skvalitňovanie a sebakontrolu vykonávaných činností jednotlivcov, tímu a organizácií.  

Celostný manažment kladie dôraz aj na zmenu vyznávaných hodnôt, ktorá by mala viesť 

subjekty manažmentu od sebeckosti k  humánnosti. V sociálnej práci to znamená manažovanie 

a realizovanie  sociálnych služieb s  takou komplexnosťou a kvalitou, ktorú nebude možné 

odmietnuť. Prijímateľom sociálnych služieb sa bude poskytovať bezodkladne to, čo potrebujú 

a  čo im poskytne skutočnú výhodu. 

 Vybrané základné pojmy manažmentu pre potreby sociálnej práce 

 Objekty manažmentu  

 Subjekty manažmentu  
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 Riadenie 

 Plánovanie (financovanie) na mikroúrovni sociálnej práce 

 Rozvoj ľudských zdrojov v sociálnej práci  

 Organizovanie 

 Kontrola 

 Hodnotenie  

 Kvalita – modely kvality a ich aplikácia v sociálnych službách 

 Organizácia verejnej správy a štátnej správy v oblasti sociálnej práce 

 Budúcnosť manažmentu sociálnych služieb 

Povinná literatúra 

ŠEBESTOVÁ, P. 2010. Základy celostného manažmentu sociálnej práce. Sládkovičovo: VŠS, 

2010. 202 s. ISBN  978-80-89267-41-5. 

Odporúčaná literatúra:  
PORVAZNÍK, J. a kol. 2007. 3.preprac.vyd. Celostný manažment. Bratislava: PP v spolupráci 

BVŠP, 2007. 538 s. 

DRUCKER, P. A J.A. MACIARIELLO. 2006. 566 Days of Insight and Motivation for 

Getting the Right Things Done. Oxford: EBH 2006. 432 s.  

 

ČASOPISY: Fórum sociální politiky, Manažér, Moderní řízení, Sociálna politika 

a zamestnanosť,  Práca a sociálna politika, Sociální práce/Sociálna práca 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
41,80 38,28 14,45 2,54 2,54 0,20 

 

Vyučujúci:  doc. PhDr. P. Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M06P 

Názov predmetu:  

TVORBA A PROGRAMOVANIE SOCIÁLNYCH 

PROJEKTOV A MOŽNOSTI ICH 

FINANCOVANIA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

0-2-0 

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:  

Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku písomnej skúšky s otvorenými otázkami.  

 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je posilnenie a fixácia zručností v oblasti sociálneho programovania 

a projektovania a dôslednejšie prepojenie obsahu na európsku regionálnu sociálnu politiku, 

jej programové priority a možnosti využitia pre sociálnu prácu. Umožniť študentom pochopiť 

programovanie a projektovanie ako nevyhnutnosť pre výkon sociálnej práce a ako príležitosť.  

Stručná osnova predmetu:  

Sociálna politika – východisko pre sociálne programovanie a projektovanie. 

Priority sociálnej politiky SR a EÚ. 

Princípy sociálnej politiky ako základ sociálneho programovania a projektovania. 

Sociálne programovanie a sociálny program. 

Charakteristika sociálneho programu. 

Štandardná štruktúra SPG. 

Príklady sociálneho programu. 

Charakteristika sociálneho projektu a základná terminológia. 

Manažment projektu. 

Hlavné súčasti návrhu projektu.  

Odporúčaná literatúra: 

KINGSLEY, L. M. J,  SPOLANDER, G.,  (2012) Successful Project Management in Social 

Work and Social Care, London, 2012, 176 pp.  ISBN 978 1 84905 219 1  

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

Grada, ISBN: 9788024756936 

DOLEŽAL, J. a kol.. 2016. Projektový management. 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, ISBN: 9788024746319 

REPKOVÁ, Kvetoslava. 2009 Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej 

práci. Bratislava: EPOS. ISBN 978-80-8057-781-0.  

STANEK, V a kol. 2008. Sociálna politika. Bratislava: Sprint dva. ISBN 978-80-89393-02-2. 

BAJER, P., MATYÁŠ, J. Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie. Vydání první. 
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Brno : Eurospolečnost, a.s., 2009. 123 s. ISBN 978-80-254-4017-9. 

MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Vydání první. Brno : Barrister & Principal, 2007. 211 s. ISBN 978-80-870029-13-8. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
39,21 29,78 18,86 7,44 4,71 0,00 

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M07P 

Názov predmetu:  

ZÁKLADY VÝSKUMU PRE SOCIÁLNU PRÁCU 

A MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ METÓDY 

VÝSKUMU   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Práca  s demografickými a štatistickými údajmi 

Podmienky na absolvovanie predmetu:         písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent sa oboznámi s problematikou základov výskumu v oblasti sociálnej práce a s matematicko-

štatistickými metódami kvantitatívneho výskumu. Naučí sa konštruovať projekt výskumu a pracovať 

s dotazníkom..   

Stručná osnova predmetu:  

 základné pojmy(znak, indikátor, subjekt, objekt, predmet výskumu), 

 identifikácia  sociálnych javov,  

 projekt kvantitatívneho výskumu, 

 dotazník (druhy otázok) 

 tvorba  overovanie hypotéz, 

 spracovanie empirických dát, 

 rozhovor a pozorovanie. 

Ďalšia odporúčaná literatúra: 

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

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

     vydanie. Prešov, Kušnír pre KU v Ružomberku, Teologickú fakultu v Košiciach, 2011,  

     ISBN 978-80-89404-23-0 

RIMARČÍK, M. Rok vydania neuvedený. Základy štatistiky. Prešov: Fakulta zdravotníctva  

     a sociálnej prác blahoslaveného P.P. Gojdiča, VŠZaSP sv. Alžbety n. o. Bratislava. ISBN  

     80-969449-2-4.  

MATULAY, S. 2021. Teórie  a metodológia spoločenských vied. Trenčín: Sposointe, 2021 pr 

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

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov:  

 

A B C D E FX 
40,78 21,60 27,43 5,58 4,61 0,00 

 

Vyučujúci:   doc. PhDr. S. Matulay, PhD. 
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Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií  

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M11P 

Názov predmetu: 

 ODBORNÁ PRAX 

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

0-0-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester:  2. semester 

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
záverečný projekt bakalárskej práce 

Výsledky vzdelávania: 
V nadväznosti na teoretické poznatky v oblasti riadenia sociálnych organizácií  študent musí 

absolvovať odbornú prax  v niektorom zo zariadení sociálnych služieb podľa profilácie, alebo 

aj  

inej organizácie, ktorej činnosť spadá do problematiky sociálnej práce. 

 

Stručná osnova predmetu:  
Študent musí ako zúčastnený pozorovateľ opísať a analyzovať úroveň kvality a nedostatky 

zariadenia sociálnych služieb resp. iných organizácií, s ktorými má vysoká škola uzatvorené 

dohody. Na záver praxe študent odovzdá seminárnu prácu, v ktorej preukáže svoje schopnosti 

vnímať sociálnu prácu z pohľadu budúceho manažéra sociálnej organizácie. Povinnosť i 

študenta, 

sú určené v dokumente “Propozície pre prax I.II. stupňa“, ktorý tvorí súčasť informačného 

listu 

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 
94,51 4,35 0,69 0,23 0,23 0,00 

 

Vyučujúci:  
PhDr. Jana Laščiaková, PhD. 

Schválil: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M08P 

Názov predmetu:  

ANDRAGOGIKA 

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: II. 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:  
Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad  o teoretických poznatkoch z oblasti celoživotného 

učenia, významu celoživotného učenia v súčasnosti. Poukázať na možnosti andragogiky, jej 

ciele, funkcie, a možnosti využitia ďalšieho vzdelávania v praxi sociálneho pracovníka. 

Stručná osnova predmetu:  

- Historický vývoj a koncept celoživotného učenia. 

- Význam celoživotného učenia v súčasnosti – dokumenty a stratégie národnej, 

európskej a svetovej úrovne. 

- Teória vzdelávania dospelých – na ceste k andragogike. 

- Andragogika – súčasná charakteristika vednej disciplíny: predmet, cieľ, 

funkcie, rozdelenie andragogiky a špeciálne andragogické disciplíny. 

- Pojem andragóg, špecializácia andragogickej práce,  profesijné kompetencie 

a požiadavky na andragóga. 

- Objekt andragogiky – dospelosť, dospelý človek a prístupy k interpretácii 

pojmu dospelosť, resp. dospelý človek. 

- Cieľové skupiny vzdelávania dospelých, príprava vzdelávacieho podujatia pre 

dospelých 

- Aktuálne problémy andragogiky 

Odporúčaná literatúra: 

EACEA Eurydice, 2011 Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě 

Brussels: Eurydice 2011 – 88 s. ISBN 978-92-9201-170-3. 

BENEŠ, M. 2008 Andragogika. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 136. ISBN 978-80-247-

2580-2. 

PALÁN, Z., LANGER, T. 2008. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86723-58-7. 

PRŮCHA, J. – VETEŠKA, J. 2012. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing, 2012. 

296 s. ISBN 978-80-247-3960-1. 

TURECKIOVÁ, M. a kol. 2010. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v 

kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Educa Service, 2010. 192 s. ISBN 978-80-87306-2. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
58,33 24,68 11,86 3,53 1,60 0,00 

 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. 

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M10P 

Názov predmetu:  

DIPLOMOVÝ SEMINÁR  

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

0-0-2 

24hod. 

Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester 2. semester 

 

Stupeň štúdia: II.stupeň 

 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: nie je 

Záverečné hodnotenie: Písomné vypracovanie projektu magisterskej práce 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0 / 100 

Výsledky vzdelávania:  
V súčinnosti s vedúcimi prác pripraviť absolventov na formálne i obsahové spracovanie 

magisterskej práce. Absolventi sa oboznámia s aktuálnymi normami, ktoré upravujú rozsah, 

štruktúru, formálnu úpravu a kritériá hodnotenia záverečných prác. Pozornosť bude venovaná 

aj otázkam vedeckej etiky, ochrane duševného vlastníctva a správnemu citovaniu použitej 

literatúry a iných zdrojov informácií. Čiastkovým cieľom by malo byť aj rozvíjanie 

prierezových zručností absolventov, osobitne schopnosti kriticky myslieť, prevziať iniciatívu, 

kooperovať, diskutovať, prezentovať a riešiť problémy. 

Stručná osnova predmetu:  
V rámci uvedeného predmetu budú študenti oboznámení so všeobecne záväznými 

a vnútornými predpismi, ktoré upravujú rozsah, štruktúru, formálnu úpravu a kritériá 

hodnotenia magisterských prác. Hlavným výstupom bude spracovanie „Projektu záverečnej 

práce“. Jeho štruktúra bude primeraná tematickému zameraniu a žánrovému spracovaniu 

práce. Projekt bude obsahovať návrh celkovej štruktúry záverečnej práce a nastavenie 

optimálnych metodologických nástrojov spracovania teoretickej a empirickej (výskumnej) 

časti práce. Obsahovať by mal tiež začlenenie práce do relevantnej kategórie podľa jej 

žánrového zamerania (teoretická, teoreticko-empirická, teoreticko-aplikačná práca). 

Štandardne bude obsahovať vecné vymedzenie výskumnej témy, zdôvodnenie aktuálnosti 

výskumného problému, spracovanie aktuálneho stavu spracovania problematiky v literatúre 

domácej a zahraničnej proveniencie, návrh podrobného harmonogramu spracovania práce 

s uvedením jednotlivých etáp a úloh podľa mesiacov, výskumné ciele, otázky, hypotézy, metódy 

a techniky zberu a spracovania dát. 

Odporúčaná literatúra:  
SKALKA, J. a kol. 2009. Prevencia o odhaľovanie plagiátorstva. Nitra: UKF. 126 s., ISBN 

978-80-8094-612-8. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  
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A B C D E FX 
56,17 24,38 13,58 3,70 2,16 0,00 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.  

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M27PV 
Názov predmetu:  

PUBLIC RELATIONS A MARKETING 

V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

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

1—0-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú požadované 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Záverečné hodnotenie: test 

Priebežné hodnotenie – modelové situácie, seminárna práca,   

Výsledky vzdelávania: 

 Marketingová komunikácia a marketingový mix – nástroje marketingovej komunikácie  

 Public relations  (analýza nástrojov) 

 Východiská public relations  

 Verejná mienka  

 Image  

 Corporate identity ZSS 

  

Stručná osnova predmetu: 

Public relations v sociálnej práci je orientovaný na najmä na  vzťahy s verejnosťou (klient, 

zariadenia sociálny služieb, zainteresované strany a pod./, ktoré smerujú k dosiahnutiu 

pozitívnej publicit y a zlepšeniu imidžu poskytovaných sociálnych služieb jednotlivými 

zariadeniami sociálnych služieb vo vzťahu k verejnosti. Prostriedkami akými sa dá dosiahnuť 

publicita sú tlačové správy, balíčky pre novinára, bežné propagačné materiály, internet, 

bulletiny a pod. Marketing v sociálnej práci predstavuje orientáciu na prijímateľa sociálnych 

služieb. Poskytovanie sociálnych služieb je proces kde dochádza k stretu prijímateľa sociálnej 

služby s poskytovateľmi sociálnych služieb Poskytovatelia sociálnych služieb v rámci 

marketingovej stratégie taktiež musia vychádzať z  marketingových kategórií, rozdiel je však 

v tom, že cieľom sociálnych služieb nie je resp. nemal by byť zisk ani obchod. Predaj služieb, 

ktorými zabezpečujeme starostlivosť o občanov v nepriaznivej sociálnej situácii predstavuje 

určité špecifiká a  čiastočne  vybočuje z typického marketingového procesu, ale i napriek tomu 

by sa poskytovatelia mali snažiť o jeho uplatňovanie, pretože bez znalostí marketingových 

kategórií aplikovaných na služby nemôžu poskytovatelia zabezpečiť ich 

konkurencieschopnosť, rozvíjanie a udržiavanie potrebných zmien (inováciu) a kvalitu. 

Odporúčaná literatúra: 

ŠEDIVÝ, M., a O. MEDLÍKOVÁ. 2012. Public relations, fundraising a lobbing pro 

neziskové organizace. Praha: Grada 2012. ISBN 978-80-247-7662-0. 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Marek-Sedivy/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Olga-Medlikova/
http://www.martinus.sk/?uItem=138697
http://www.martinus.sk/?uItem=138697
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NOVOTNÁ, E. 2011. Management and public relations. Praha: Eoeconomica 2011.    

KEREKEŠ, R.: Marketing manažment v sociálnej práci. Ružomberok :Verbum, 2011. 142 s. 

ISBN 978-80-8084-819-4. 

FTOREK, Josef. 2010. Public relations a politika. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-2472-678-

6. 
MOLEK, J. 2009. Marketing sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2009.   

HORECKÝ, J. 2008. Marketing sociálních služeb. Tábor: APSS, 2008. 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu 

Slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
54,68 22,41 11,08 6,65 6,16 0,00 

 

Vyučujúca: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Eliska-Novotna/
http://www.martinus.sk/?uItem=103349
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M33PV 

Názov predmetu:  

VÝCVIK V MANAŽÉRSKYCH 

ZRUČNOSTIACH A MEDIÁCII 

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

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: II. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z písomnej prípravy scenáru mediačného konania riešenia 

vybraného konfliktu s využitím manažérskych zručností a následná prezentácia mediačného 

stretnutia v skupinách.  

 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je prostredníctvom zážitkového procesu v skupinách natrénovať manažérske 

zručnosti pre riešenie stretu rôznych potrieb, ktorý je dynamizujúcim prvkom života a prináša 

nový stav rovnováhy. Umožniť študentom pochopiť možnosť alternatívneho riešenia konfliktov 

ako novú príležitosť. Na základe riešenia modelových situácií dokáže absolvent adekvátne 

reagovať na požiadavky prijímateľa sociálnych služieb a jeho rodiny, ako aj 

spolupracovníkov; riešiť konfliktné situácie a prijímať kritiku. Predmet obsahuje nácvik 

využitia metód mediácie a manažérskych zručnosti pre riešenie každodenných situácií v praxi 

sociálneho pracovníka.  

Stručná osnova predmetu:  

Príčiny vzniku konfliktov. 

Prístupy k riešeniu konfliktov. 

Mapovanie potrieb/záujmov a obáv. 

Mapovanie konfliktu – Vzťahy aktérov. 

Príznaky vznikajúceho konfliktu. 

Neverbálna komunikácia a jej prejavy v konfliktoch. 

Nácvik asertívnych zručností, nenásilná komunikácia, Ja – výrok, aktívne počúvanie. 

Charakteristické črty a princípy mediácie. 

Modelové situácie mediácie. 

 

Odporúčaná literatúra: 
Holá, L. 2013. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 

978-80-247-4109-3. 

HOLÁ, L. 2011. Mediace v teorii a praxi. Grada: Praha, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247- 3134-6.  

JAROŠOVÁ, E. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 

978-80-245-1799-5. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2008. Konflikty medzi lidmi. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 978-80-

7367-407-6.  

BERRY, L. 2009. Psychológia v práci. Bratislava: Ikar, 2009. 693 s. ISBN 978- 80- 551- 1842-0. 
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BUDJAČ, M. a kol. 2014. Zákon o mediácii. Komentár. Bratislava : Wolters&Kluwer, 2014. 

ISBN 978-80-8168-022-9.  

DOLEŽALOVÁ M. a kol. 2013. Zákon o mediaci. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013. ISBN 

978-80-7400-458-2. 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
80,70 13,48 4,99 0,67 0,17 0,00 

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

 

. 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M24PV 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PRÁCA S JEDNOTLIVCOM 

A SO SKUPINOU 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

1-1-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1.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:  

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom  informácie o jednotlivých metódach sociálnej práce 

z hľadiska ich klasifikácie a historického  vývoja v teoretickej i praktickej rovine . 

Stručná osnova predmetu:  

1. História vývoja metód sociálnej práce.  

2. Základné pojmy a  klasifikácia metód z rôznych aspektov.  

3. Sociálna práca s jednotlivcom.   

4. Sociálna práca s rodinou.  

5. Sociálna práca so skupinou.  

6. Ciele skupinovej sociálnej práce.  

7. Sociálna práca s komunitou. 

8. Základné a špeciálne  metódy sociálnej práce.  

9. Sociálna terapia.  

10. Sociálne poradenstvo- história, súčasný stav, základné atribúty poradenského procesu.   

11. Sociálna rehabilitácia, sociálna prevencia. 

12.  Terénna sociálna práca, streetwork.   

Odporúčaná literatúra: 

MATOUŠEK, O. 2012. Sociální služby. Praha. Portál, s.r.o. ISBN 978 - 80-7367-502-8  

MATOUŠEK,O. 2005. Sociální práce v praxi. Praha. Portal s r.o. ISBN 80-7367-002-X str. 

211- 329 

Zákon o sociálnych službách zákon č. 448/2008 Z.Z. 

HARGAŠOVÁ, M.,  a kol. Skupinové poradenství. Praha. Grada. 2009. ISBN 978-870-247-

2642-7 

 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
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A B C D E FX 

22,36 24,51 29,03 15,26 7,31 1,50 
 

Vyučujúci: Doc. Hermína Mareková, PhD. 

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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 Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

FSS.KSP/M19PV 
Názov predmetu:  

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 

 

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: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú požadované 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
aktívna účasť na výučbe  
 prezentácia seminárnej práce, esej 

Výsledky vzdelávania: 
Sprístupniť poslucháčom environmentálnu politiku ako produkt súčasných pozitívnych zmien  

globálnej politiky ochrany prírody a životného prostredia. Jej proekologická úloha je 

zameraná na ovplyvňovanie ekonomických, technologických, vedeckých, ideologických, atď. 

štruktúr. 

Poslucháči budú oboznámení so strategickou funkciou environmentálnej politiky, ktorá je 

významná pri určovaní typov a kritérií ekonomík z hľadiska globálnych ekologických 

požiadaviek.  

Stručná osnova predmetu: 

Globálne dimenzie environmentálnych problémov a ich sociálno – politické reflexie. 

Environmentálne programy, medzinárodné organizácie a ochranárske hnutia. 

Teoreticko – metodologické, prakticko – realizačné a strategické aspekty environmentálnej 

politiky. 

Environmentálna politika v stratégii ekonomického zhodnocovania prírodných zdrojov.  

Stratégie štátnej environmentálnej politiky SR. Environmentálna politika a stratégia 

trvaloudržateľného rozvoja (AGENDA 21). 

Odporúčaná literatúra: 

Časopisy: 

Životné prostredie - revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia  

Vydavateĺ: Ústav krajinnej ekológie SAV.  

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae .Vydavatel: Environmentalna sekcia – 

Prírodovedecká fakulta PRIF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

Knihy: 

KUSIN,V. a J. STRAKA. 2012. Enviromentálna etika a sociálne prostredie. Eko filozofické 

a sociálne reflexie. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2012. ISBN 978-80-8926-778-1. 

PERRLEAUT, T. et all.  2014. The Routgledge handbook of Political Ecology. 

KELLER J. 1997. Sociológia a ekológia. Praha 1997; AGENDA 21 (Ochrana biodiverzity). 

Nitra:SPU1997;  

GAJDOŠ, P., PAŠIAK, J. 1995. Vývoj sociálno – ekologickej situácie Slovenskej spoločnosti. 

Bratislava 1995; 

DORST, J. 1974. Ohrozená príroda. Praha 1974; King, A., Schneider, B.: Prvá globálna 

http://147.213.211.222/taxonomy/term/370
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=4287
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revolúcia. Bratislava 1991 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu 

Slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
76,56 18,66 3,59 0,96 0,24 0,00 

 

Vyučujúca: Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP 

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: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. 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.  

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

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M36PV 

Názov predmetu:  
SUPERVÍZIA V SP:  

SEBAPOZNANIE A SEBAHODNOTENIE 

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: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú stanovené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie študenta sa hodnotí známkou po stránke kvantitatívnej (počet absolvovaných 

modulov) a kvalitatívnej z hľadiska konštruktívnej aktivity zapájania sa do programu sociálno-

psychologického výcviku. Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho 

pedagóga. 

Výsledky vzdelávania:  
Obsah programu sociálno-psychologického výcviku má zážitkovo-participačný charakter. Cieľom je 

poskytnúť študentom odboru sociálnej práce introspekciou objektívny náhľad na vlastne nevedomé 

intrapsychické procesy v komunikácii a ich identifikáciu v interpersonálnych vzťahoch, v postojoch, 

spôsobe myslenia a záujmoch. Získané praxie porozumenia vlastných  psychických procesov pri ich  

objektivizácii by mali byť psychologickou spôsobilosťou pre profesiou sociálneho pracovníka v 

odbornej činnosti s objektom sociálnej práce.   

 

Stručná osnova predmetu: 

Teória sebapoznania a sebahodnotenia. Diferenciálna psychológia z hľadiska veku a pohlavia 

pri sebahodnotení. Neuropsychológia. Transakčná analýza komunikačných stavov Ja. Spôsob 

myslenia a jeho výhody a nevýhody. Úloha citov, intuície, konania a myslenia v postojoch pri 

sebahodnotení. Význam záujmov pri akčnom plánovaní.  
 

Odporúčaná literatúra: 
MÍČEK, L.1976.  Sebevýchova a duševní zdraví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1976. 

MÍČEK. L.1980. Autoregulační aspekty duševního zdraví. Brno : SPN 1980  

KHELEROVÁ, S.1995.  Komunikační dovědnosti manažera. Praha :  Grada, 1995.  

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

Sládkovičovo - Trenčín : SpoSoIntE, 2022, 71s.  ISBN 878-80-89533-43-9. 

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. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

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

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&term=m0018704
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Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/SP 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNE PODNIKANIE 

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

1-0-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: II. Stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú určené 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z písomnej prípravy modelu založenia sociálneho podniku.  

 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je natrénovať manažérske zručnosti na  založenie sociálneho podniku pre 

znevýhodnené a zraniteľné skupiny občanov.  

Študent spozná účel sociálnej ekonomiky, ktorá prináša nové možnosti podnikania sociálnych 

pracovníkov. Dokáže reagovať na regionálnu nezamestnateľnosť. Vie rozpoznať 

konkurencieschopné komodity v danom regióne a  riešenie stretu rôznych potrieb pre 

občanov.. Na základe riešenia modelových situácií dokáže študent adekvátne reagovať na 

požiadavky občanov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a vie určiť ich 

schopnosti vykonávať činnosti potrebné pri výkone práce v rámci danej komodity sociálneho 

podniku.  

Stručná osnova predmetu:  
 

 aké sú najčastejšie problémy pri zakladaní sociálnych podnikov, 

 na čo myslieť pri výbere zamestnancov do sociálne zameraných podnikov, 

 na čo treba myslieť v oblasti financovania sociálneho podniku, 

 aké výhody sociálne podniky prinášajú zamestnávateľom  

 aké sú podmienky investičnej pomoci 

 sociálna pracovná rehabilitácia znevýhodnených skupín občanov 

 marketingové metódy vedenia sociálneho podniku 

 konkurencieschopnosť v danom regióne 

 

Základná literatúra: 
 

ŠEBESTOVÁ, P. a  B.MALÍK. Sociálne podnikanie, sociálny podnik - Prínosy zákona 

o sociálnej ekonomike a analýzy jeho dopadov. Bratislava: AZZZ 2019. 120 s.  

ISBN  978-808273-000-8 

DZURDŽENÍK, J.,  KIRAĽVARGOVÁ, H., a  M. VIŠŇOVSKÁ 2019. Ako založiť a riadiť 

sociálny podnik. Príručka. ORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 2019. 52s.  ISBN 978-615-00-5205-2 

PČOLINSKÁ, L. 2021.Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. Košice: UPJŠ 2021. 155s. 

ISBN 978-80-574-0076-9 

Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
13,96 18,43 35,19 20,11 11,17 1,11 

 

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Šebesta; doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. 

 

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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II. ročník Mgr. 

Vysoká škola: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS  

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  

 FSS.KSP/M03P 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNE NEROVNOSTI A SOCIÁLNA ZMENA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3.semester 

Stupeň štúdia: II. 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:  

Cieľom je naučiť poslucháčov ako vznikajú, menia sa či zachovávajú sociálne nerovnosti,  

ako súvisia so sociálnou štruktúrou a čo spôsobuje zmenu sociálnych nerovnosti a sociálnej 

štruktúry. 

 

Stručná osnova predmetu:  

 teórie sociálnych nerovností 

 vzťah sociálnych nerovností a sociálnej štruktúry 

 funkcionalistická, konfliktualistická a gradačná koncepcia sociálnej štruktúry 

 teórie sociálnej zmeny 

 revolučné a reformné koncepcie sociálnej zmeny 

 koncepcia dvojrýchlostnej spoločnosti 

 

Odporúčaná literatúra: 

BRNULA, P. a V. KUSÍN. 2013. Fenomén pomoci v sociálnom myslení. Vyd. IRIS, 2013. 

ISBN 978-80-89238-81-1 
SOPÓCI, J. 1999. Teória sociálnej zmeny. Bratislava: UK 1999. 216 s ISBN 80-223-2321-5 

SOPÓCI, J., a B. BÚZIK.1999. Teórie sociálnej stratifikácie a mobility. Bratislava 1999. 

KREJČÍ, O. 2014. Sametová revoluce. Praha: PP 2014.  ISBN 978-80-7431-138-3 

KELLER, J. 1995. Dvanáct omylů sociologie. Praha 1995 

KELLER, J.  2008. Vzdělanostní společnost? Praha 2008 

GIDDENS, A.1999. Sociologie. Praha 1999. 

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

Poznámky:  
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Hodnotenie predmetov 

Počet študentov  

A B C D E FX 
57,82 30,75 1,93 1,74 1,74 0,00 

 

Vyučujúci: : prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc. 

. 

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

 Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 
Kód predmetu:  

FSS.KSP/M12P 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNE PORADENSTVO - KAZUISTIKY 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

0-2-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3.semester 

Stupeň štúdia: II. 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:  

Obsahové zameranie predmetu je orientované na sprostredkovanie základných teoretických východísk 

pre oblasť sociálneho poradenstva. Poslucháč sa oboznámi so základnými metódami sociálneho 

poradenstva a jeho úrovňami, naučí sa rozpoznať základné nástroje poradenskej činnosti, orientované 

na stanovenie sociálnej diagnózy aj prostredníctvom kauzistického spracovania jednotlivých prípadov. 

Dôležitou súčasťou je získať najnovšie teoretické a praktické zručnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

skvalitnenie poskytovania sociálneho poradenstva.  

Stručná osnova predmetu:  

Poradenstvo a jeho základné vymedzenie: - sociálne poradenstvo. Úrovne sociálneho poradenstva. 

Inštitucionálny rámec pre poskytovanie sociálneho poradenstva. Význam kauzistickej metódy v praxi 

sociálneho pracovníka. Organizácia a spracovanie prípadov kauzistickou  metódou (anamnéza, 

sociálna diagnóza, plán- intervencia, prognóza, katamnestické zisťovanie). Najnovšie teoretické 

a praktické rámce, ktoré vytvárajú predpoklad pre skvalitnenie sociálneho poradenstva. 

Odporúčaná literatúra: 

MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ, J., a P. KODYMOVÁ. a kol. 2005. Sociální práce v praxi  

PRAHA: Portál. 2005  

HUČÍK, J., 2007. Kazuistika v špeciálnopedagogickej praxi. Ružomberok: PdF KU, 2007. ISBN – 978 

-80-8084-365-6. 

MATOUŠEK, O. 2012. Sociální služby. Praha. Portál, s.r.o. ISBN 978 - 80-7367-502-8   

SCHNEIDEROVÁ,L., 2016. Sociální poradenství. Praha. Portál, s.r.o. ISBN 978 - 80- 5640-216-0  

 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Počet študentov 

A B C D E FX 
83,78 8,35 5,16 0,74 0,49 0,74 

 

Vyučujúca: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M16P 

Názov predmetu:  

ŠTÁTNA RODINNÁ POLITIKA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

P-S-C 

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3 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:  

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z oblasti rodinnej politiky štátu.  Študenti 

sa oboznámia so systémom sociálnej ochrany pre rodiny s deťmi, komplexom dávok a služieb 

pre rodiny s akcentom na kompetencie a jednotlivé úrovne štátnej i verejnej správy.  

Stručná osnova predmetu:  

1. Základné pojmy a metodické poznámky.  

2.  Rodina jej vývoj v jednotlivých vývojových epochách. 

3. Ponímanie rodiny v 21. storočí. 

4. Legislatívny rámec problematiky rodín. 

5. Princípy, ciele, rodinnej politiky. 

6. Sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana s akcentom na rodinu. 

7. Materstvo a rodičovstvo. 

8. Ochrana detí. Náhradná rodinná starostlivosť. 

9. Európska sociálna politika a rodinná politika. 

10. Zosúľaďovanie pracovného a rodinného života. 

11. Sociálna práca s rodinou. 

12. Kompetencie štátnej a verejnej správy v riešení problémom rodín. 

 

Odporúčaná literatúra: 

KUSIN, V., ŠEBESTOVÁ, P. a M. MAČKINOVÁ. 2022. Hranice domova. Filozoficko 

antropologické a sociálno politické aspekty. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. 2022. 

ISBN 978-80-7392-360-0. 

HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. 2011. Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej 

exklúzie. Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-80-86798-19-6.  

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

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

80-7367-680-3. 

Ondrušková, E., Pružinská, J. a L. Pavelová. 20165. Rodina, voľný čas, psychické látky, 

delikvencia. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2016. ISBN 978-80-223-4236-0. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine   

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: 

 

A B C D E FX 
39,21 29,78 18,86 7,44 4,71 0,00 

 

Vyučujúci: Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc. 

 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 
FSS.KSP/M14P 

Názov predmetu:  

 PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA 

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

0-2-0 

Kombinovaná metóda 

24 hod. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester: 4. semester 

 

Stupeň štúdia: II. stupeň  

Podmieňujúce predmety: nie sú požadované 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktívna účasť na seminároch, test na základe odporúčanej literatúry.  

Záverečné hodnotenie pozostáva aj z výstupov priebežného hodnotenia, individuálnej  ústnej 

skúšky alebo skupinového skúšania – kolokvia.  Percentuálny podiel priebežného hodnotenia 

je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

 

Výsledky vzdelávania:  
Psychológia zdravia je špeciálna moderná psychologická vedná disciplína, ktorá sa orientuje 

prevažne na pozitívne a negatívne zdravotné dôsledky určitej ľudskej činnosti. Do tejto 

problematiky patria všetky oblasti života týkajúce sa zdravého životného štýlu: kvalita života, 

stres, radosť, tvorivosť, vyhorenie, kríza stredného veku, sexualita a jej riziká, sociálna opora, 

psychohygiena, študuje faktory súvisiace najmä s posilnením a udržaním zdravia, dôraz kladie 

na individuálnu zodpovednosť za vlastné zdravie. Cieľ predmetu je získať prehľad a predstavu 

o dostupných pojmoch. Po preštudovaní literatúry a zodpovedaní otázok budú študenti 

a študentky poznať základnú terminológiu a dokážu využívať získané vedomosti 

v profesionálnom a v súkromnom živote. 

 

Stručná osnova predmetu: Zdravie a choroba 

Zmena prístupu ku chorobám – holistická medicína  

Biopsychosociálne faktory, ktoré udržujú zdravie 

Biopsychosociálne faktory, ktoré poškodzujú zdravie  

Psychohygiena 

Zdravý spôsob života, cvičenie pamäti, pohybová aktivita 

Prevencia, zvládanie životných ťažkostí, stres, fajčenie, alkohol, drogy, prejedanie sa, rizikové 

sexuálne správanie  

Individuálna zodpovednosť za vlastné zdravie 

 

Odporúčaná literatúra:  
CSIKSZENTMIHÁLYI, M. 2014. Flow and the Foundations of Positive Psychology. The 

Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi 123s  4. Mihaly Csikszentmihalyi Division of 

Behavioral & Organizational Science Claremont Graduate University Claremont, CA USA. 

ISBN 978-94-017-9087-1 ISBN 978-94. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2010. Psychologie zdraví. Portal, Praha. 2009. 280 s. ISBN: 978-80-7367-

568-4 
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NEŠPOR, K. Sebeovládání. Praha. Portál 2013; 144 s.  

NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Vydal Portál v roce 

2011 

JOCHMANNOVÁ, L., KIMPLOVA, T. 2022. Psychologie zdraví. GRADA. ISBN 978-80-

271-2569-2 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu 

Slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 
54,01 21,95 16,38 7,32 0,35 0,00 

 

Vyučujúci: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://obchod.portal.cz/produkt/sebeovladani/
http://obchod.portal.cz/produkt/navykove-chovani-a-zavislost/
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M17P 

 

Názov predmetu:  

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
 

Školitelia diplomových prác 

Počet kreditov: 12 

Odporúčaný semester : 4. semester  

 

Stupeň štúdia: II.stupeň 

 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: komisionálna obhajoba 

 

Stanovené kredity študent získa úspešným absolvovaním záverečnej obhajoby 

diplomovej práce. 
 

Výsledky vzdelávania:  

 

Stručná osnova predmetu: školitelia  

 

Odporúčaná literatúra: ŠEBESTOVÁ, P. 2022. 2. aktual. vyd. Vademékum študenta vysokej 

školy. Sládkovičovo VŠD 2022. 

 

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

jazyk. Na požiadanie dekana práca môže byť aj v inom jazyku. 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Obhajoba práce+ štátne záverečné skúšky 

Vyučujúci: školitelia  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M18PV 

Názov predmetu:  

POLITOLÓGIA 

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

2-0-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú požadované 

Podmienky na absolvovanie predmetu: seminárna práca, záverečný test 

Výsledky vzdelávania: 
 Predmet uvedie poslucháčov do problematiky politológie, vymedzí základné pojmy a oblasti záujmu 

a ponúkne základné poznatky o politickom procese. Študentom budem predstavený vývoj politického 

myslenia a súčasný politologický diskurz, hlavné zložky politického systému, politické ideológie,  

demokracia, ústavný systém,  ekonomické funkcie štátu, volebný mechanizmus, politická kultúra a pod. 

V stručnosti bude vymedzená aj medzinárodná politika a základné teoretické prúdy v tejto oblasti. 

Stručná osnova predmetu: 

1.Definícia politiky, prístupy k štúdiu politiky, moderné politologické teórie (ontologickonormatívny, 

historicko-dialektický, empiricko-analyický prístup), vzťah k príbuzným vedeckým 

smerom  
2. Dejiny politického myslenia – antika, stredovek, novovek, osvietenstvo, moderna, postmoderna 

3. Politický systém – vymedzenie základných pojmov (štát, vláda, parlament, deľba moci), teória  
politického systému (D. Easton, G. Almond) 

4. Politické ideológie – liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, environmentalizmus, fašizmus,  
anarchizmus, komunizmus, feminizmus, náboženský fundamentalizmus 

5. Demokracia – vymedzenie pojmu, modely, teória demokracie (G. Sartori, R. Dahl)  

6. Ústava, vláda zákona, právny štát – vymedzenie, vývoj 

7. Štát a ekonomika – kapitalizmus, socializmus, spoločenské triedy, sociálny štát, globalizácia 

8. Voľby, volebné systémy, teórie reprezentácie, politické strany, ideologický vejár  

9. Politická kultúra, legitimita 

10. Záujmové skupiny, nové spoločenské hnutia, teória pluralizmu 

11. Medzinárodná politika – teoretické prúdy, základné vymedzenie 

Odporúčaná literatúra: 

KUSIN, V. a P. ŠEBESTOVÁ. 2019. Humanistické iniciatívy v sociálnych encyklikách sociálno-

filozofické a teologicko-spirituálne reflexie. Brno, 2019. ISBN 978-80-7392-292-4. 

CHOVANEC, J. a S.V. HOTÁR. 2019. Politoógia. Výkladový terminologický slovník. Vyd. Matica 

Slovenská, 2019. ISBN 978-80-85717-35-8. 

ŘÍCHOVÁ, H. 2012. Úvod do součsné politológie. Praha: Portál 2012. 

NOVOTNÝ, L.  2010. Politologie. Praha:  UJAK 2010. ISBN: 9788074520037  

BLACKWELLOVA encyklopedie politického myšlení, CDK, PROGLAS/ JOTA, Brno 1995 

HEYWOOD, A.: Politická teorie. Eurolex Bohemia s. r. o., Praha 2005 

HEYWOOD, A.: Politologie.  Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2004 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Lukas-Novotny/
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KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Victoria Publishing, Praha 1997 

KULAŠIK,P.: Dejiny politických teórií. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2000 

ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií. Portál, s.r.o., Praha 2000 

STRMISKA, M., HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L., CHYTILEK, R.: Politické strany moderní Evropy. 

Portál, Praha  2005 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu 

Slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
57,75 28,57 7,65 2,01 5,84 0,00 

 

Vyučujúca: Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 
FSS.KSP/M35PV 

Názov predmetu:  

AGEIZMUS 

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

1-1-0 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

 

Stupeň štúdia: II. 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 komplexnými poznatkami o ekonomických a sociálnych dôsledkoch 

aktuálnej vekovej reštrukturalizácie populácie. Bude poznať zdroje, následky a možnosti 

prevencie vekovej diskriminácie starších ľudí a nástroje sanácie jej negatívnych dôsledkov. Bude 

tiež schopný vymedziť úlohy a kompetenčnú oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb 

v uvedených procesoch. 

Stručná osnova predmetu:  
Demografický vývoj obyvateľstva v Európe a na Slovensku a jeho možné sociálno-ekonomické 

a sociálno-politické dôsledky. Fenomén starnutia a teórie starnutia. Proces starnutia a jeho 

artikulácia do vekových kategórií. Biologicko-medicínske, psychologické a sociálne aspekty 

starnutia. Životné stratégie v období staroby (fenomenológia staroby). Pohľad spoločnosti na 

starnutie, starobu, umieranie a smrť. Ageizmus, jeho zdroje a dôvody negatívnej prezentácie 

staroby. Formy diskriminácie seniorov. Úloha sociálnych služieb v predchádzaní a v sanácii 

negatívnych dôsledkov ageizmu. Medzinárodné a domáce programy a inštitúty ochrany 

starších ľudí. Kvalita života seniorov a autonómia. Špecifiká sociálnej práce so seniormi. 

Odporúčaná literatúra:  
VIDOVIĆOVÁ, L. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Masarykova 

univerzita, 233 s. ISBN 978-80-210-4627-6. 

HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické 

východiská. Martin: Osveta, 180 s., ISBN 978-80-8063-282-3. 

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

ISBN 978-80-7262-711-0. 

SÝKOROVÁ, D.: Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha:Slon, 2007, 284 s., 

ISBN 978-80-86429-62-5. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 
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39,90 21,74 19,95 11,76 6,39 0,00 

 

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc 
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 Vysoká škola: Vysoká škola Danubius 

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M37PV 

Názov predmetu:  

 
KAZUISTIKA - A PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - 

CASE STUDY A CASE HISTORY 

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

0-1-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

 

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú požadované 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktívna účasť na seminároch na základe odporúčanej literatúry. Záverečné hodnotenie 

pozostáva aj z výstupov priebežného hodnotenia, individuálnej  ústnej skúšky alebo 

skupinového skúšania – kolokvia a  vypracovanie semestrálnej práce.  Percentuálny podiel 

priebežného hodnotenia je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

 

Výsledky vzdelávania: 
Tento predmet oboznámi študentov so spôsobom získavania a spracovávania informácií, ktoré 

sú nutné pre sociálnu prax pri poskytovaní účinnej pomoci. Získať prehľad a predstavu 

o dostupných pojmoch. Po preštudovaní literatúry a zodpovedaní otázok budú študenti 

a študentky poznať základnú terminológiu a dokážu využívať získané vedomosti 

v profesionálnom i v súkromnom živote. Osvoja si zručnosti spracovávania odborných 

poznatkov, získaných informácií a budú ich vedieť spracovať do kazuistiky, prípadovej štúdie, 

ktorá je základom pri poskytovaní účinnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti.  

 

Stručná osnova predmetu: 

Terminologické vymedzenie, ciele, prístupy v kazuistike;  

Atribúty kazuistiky (druhy, funkcie, štýl kazuistiky, kauzistický prístup); 

Kazuistika v sociálnej práci;  

Využitie kazuistiky v sociálnej práci;  

Štruktúra kazuistiky v sociálnej práci; 

Pramene informácií pre kazuistiku; etika v kauzistickej činnosti; 

Konkrétne spracovanie kazuistiky (skratky a odborná terminológia v správach zo 

psychologických a špeciálnopedagogických, sociálnych vyšetrení); 

Kazuistika & prípadová štúdia;  

Kvalitatívny výskum & kvantitatívny výskum; 

Prípadová štúdia – zvolená metodológia;  

Analýza dát. 

Praktické zručnosti: ako začať s písaním, zber údajov, publikovanie, prezentácia práce, 

príklad ústnej obhajoby práce.  

Odporúčaná literatúra:  
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HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. 2009. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alž- 

bety, 2009. 203 str. ISBN: 978-80-89271-66-5 

 SILVERMAN, D. 2005. Doing Qualitative Research. 2005, Vydavateľstvo Sage pub., London.  

LEVICKÁ, J. 2004. Kazuistický seminár zo sociálnej práce. Trnava: Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2004. 

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

sociálnej práce pre sociálnych pracovníkov. Glossary of Gender Equality, Equa Opportunities 

and Gender-Sensitive Social Work for Social Workers. Vydavateľstvo OLIVA, Trnava. ISBN 

978-80-89332-16-8. str. 91. 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu 

Slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
82,89 13,31 3,42 0,38 0,00 0,00 

. 

Vyučujúca: Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.  

 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu:  
FSS.KSP/M14PV 

Názov predmetu:  

VÝSKUMNÝ PROJEKT 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

0-1-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: neuvádzajú sa 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie pozostáva z výsledku prezentácie písomne vypracovaného návrhu projektu 

výskumu zameraného na oblasť problematiky sociálnej práce a zodpovedania na otvorené 

otázky obsahovo zamerané na daný predmet. Percentuálny podiel priebežného hodnotenia je 

v kompetencii vyučujúceho pedagóga.  

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom je poskytnúť študentom odboru sociálnej práce poznatky o význame vedeckého výskumu 

v sociálnej  práci. Priblížiť projekt výskumu z hľadiska jeho obsahu a formy a naučiť sa pripraviť 

projekt pre výskumnú (prieskumnú) časť diplomovej práce, vedieť v  praxi pripraviť projekt výskumu 

pri žiadosť o finančne zabezpečenie výskumného projektu – výskumný grant. 

Stručná osnova predmetu:  

Štruktúra projektu výskumu, organizácia výskumu, kvantitatívny a kvalitatívny výskum, ciel výskumu,  

formulácia otázok a hypotéz, objekt výskumu, návrh metód výskumu, spracovanie výskumných zistení, 

spôsob interpretácie, závery a odporúčania.  

Odporúčaná literatúra: 

Turek, Ivan.  2015.  Škola a kvalita.  Bratislava: IURA ed. 2015. ISBN 978-80-8168-221-6 

GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4.vyd. Bratislava : Univerzita Komenského,  

2008. 236 s. ISBN 978-80-223-2391-8. 

KOZOŇ, A. 2009.  Pedagogický výskum. Trenčín, SpoSoIntE, 2009. 56s. ISBN 978-80-97011121-1-3. 

KOZOŇ, A. 2012.  Výskumný projekt – šablóna.  Praha : UJAK, 2012.  

ONDREJKOVIČ, P. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : Veda, 

2007. 245 s. ISBN 978-80-224-0970-4. 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
41,67 44,27 9,38 3,39 1,30 0,00 

 

Vyučujúci: PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD. 

 

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

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií 

Kód predmetu: 
FSS.KSP/M34PV 

Názov predmetu:  

SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA  

 

P-S-C 

1-1-1 

kombinovaná metóda 

24 h/semester 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: II. 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 poznatky o tom, ako sociálna realita či situácia modifikuje prežívanie, 

správanie, myslenie a konanie človeka. Očakáva sa, že osvojený poznatkový aparát sociálnej 

psychológie absolventi dokážu uplatniť vo svojej ďalšej klinickej, expertíznej a rutinnej práci 

a že uvedená poznatková báza prispeje tiež ku kultivácii sociálnej interakcie s ich budúcimi 

klientmi (ich sociálnej percepcie, sociálnej komunikácie a sociálneho správania). Absolventi 

sa tiež naučia, ako využiť poznatky sociálnej psychológie v prístupe k špecifickým klientom 

sociálnej práce (príslušníkom rôznych etník, migrantom, v rodovo citlivom prístupe a pod.). 

Stručná osnova predmetu:  
Analýza sociálneho a sociálno-psychologického kontextu ľudského bytia. Špecifikovanie 

vplyvu sociálnych faktorov na psychiku jedinca. Psychologické aspekty vzťahu človeka k iným 

ľuďom, skupinám a k sociálnemu prostrediu. Analýza skupinových javov. Sociálne skupiny, 

ich členenie, znaky, ciele a normy. Faktory skupinovej kohézie a zákonitosti skupinovej 

dynamiky. Sociálne učenie, sociálna percepcia, sociálna komunikácia. Konfliktný potenciál 

a možnosti riešenia konfliktov vygenerovaných vo vzájomných interakciách indivíduí 

alebo skupín. 

Odporúčaná literatúra:  
KOLLÁRIK, T. a kol. 2004. Sociálna psychológia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 

ISBN 80-223-1841-8. 

HEWSTONE, M. - STROEBE,W. 2006. Sociální psychologie. Praha: Portál. 776 s. ISBN 80-

7367-092-5. 

ONDRUŠKOVÁ, E. 2003. Sociálna psychológia. Bratislava: OZ Sociálna práca. 100 s. ISBN 

80-89185-22-3. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 
36,92 25,38 22,31 9,62 5,77 0,00 
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Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. 

  

Schválil: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

 

 

 


