
 
 
 

General Information 
Course name 

Sociálna práca s 
utečencami 

 ECTS 
Credits 

4 

Semester 3., 5., 7. 

 

Aims 
 

Študenti získajú pohľad na medzinárodnú situáciu, ktorá ovplyvňuje svetové 
utečenecké pohyby. Oboznámia sa so systémom ochrany ľudských práv 
podľa medzinárodných dohovorov, systémom slovenskej migračnej a 
azylovej politiky. Získajú informácie o činnosti slovenských štátnych orgánov 
a mimovládnych organizácií poskytujúcich starostlivosť o utečencov. Osvoja 
si používané formy a metódy sociálnej práce s utečencami, zorientujú sa v 
danej problematike z pohľadu právneho, sociálneho, multikultúrneho, 
etického. 

Contents   
Úvod do problematiky migrácie, história, pojem. 
Vývoj, typy a podstata migračných pohybov vo svete, príčiny a dopady 
migrácie. Teórie migrácie. 
Medzinárodný systém ochrany utečencov, medzinárodné dokumenty. 
Migračná politika a legislatívne normy v rámci EÚ, SR. 
Medzinárodná bezpečnostná situácia vo svete. 
Útekový proces, azylové konanie, jeho priebeh. 
Prístupy a metódy sociálnej práce s utečencami. 
Etapy sociálnej práce s utečencami. 
Sociálna práca v záchytných a pobytových táboroch MÚ MV SR, postavenie 
a úlohy sociálneho pracovníka. 
Sociálna práca s maloletým bez sprievodu 
Sociálno-kultúrne aspekty práce so žiadateľmi o azyl, pomoc pri hľadaní 
„novej“ identity jedinca v „novej“ spoločnosti, adaptácia, akulturácia. 
Aspekty integračného procesu, úloha sociálneho pracovníka, fázy integrácie, 
problematické oblasti integrácie, požiadavky sociálnej inklúzie. 
Osobnostné predpoklady, postavenie a úlohy sociálneho pracovníka, vzťah 
sociálneho pracovníka a klienta. 
Supervízia v sociálnej práci s utečencami. 
Etické aspekty pri práci s utečencami. 
Medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie poskytujúce pomoc 
utečencom pôsobiace v SR. 

Evaluation  
1. splnenie minimálnej hranice priebežného hodnotenia - 25 bodov 
2. splnenie minimálnej hranice záverečného hodnotenia - 35 bodov 
Priebežné hodnotenie: 
1. Hodnotenie aktívnej účasti na prednáškach a seminároch - max. 10 bodov 



 
 
 

2. Hodnotenie seminárnej práce - max. 14 bodov 
3. Hodnotenie skupinového riešenia zadanej úlohy počas semestra, jej 
prezentácia - max. 16 bodov 
Záverečné hodnotenie: 
Písomná skúška - max. 60 bodov 
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