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                        Budova na Nám. 1. mája č. 1, Bratislava 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave, 
 

ponúka členom Slovenskej komory SP a ASP  možnosť 

podania si prihlášky na externú formu II. (Mgr.) stupeň 

štúdia v študijnom odbore Sociálna práca pre akademický 

rok 2016/2017. 

Školné na VŠZaSP sv. Alžbety pre záujemcov (členov 

Komory SP) o štúdium v ak. roku 2016/2017, ktorí zašlú 

prihláškový spis do 15. 05. 2016 bude so zľavou 10%  

(t. j. 288 € za semester) zo školného počas celého 

magisterského štúdia. (Zľava sa nevzťahuje na poplatky za 

prijímacie konanie, zápisné a za štátnu skúšku). 

 

Do prihlášky priložiť potvrdenie o členstve v Slovenskej 

komore SP a ASP. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Prečo si vybrať našu VŠ 

 

- možnosť výberu z 82 študijných programov I., II. a III. stupňa 

štúdia 

- 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 

programov zahraničných a 61 vedeckých projektov  

- možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, 

Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, 

Etiópia, Kambodža, Vietnam atď.)  

- možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného 

programu v angl. jazyku) 



- na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných 

- od roku 2012 úspešná  medzinárodná akreditácia 

- počas posledných komplexných  akreditácií  bola v roku  

2008 a 2015 zaradená v spoločenských a behaviorálnych 

vedách v kategórii A-  a v lekárskych vedách A a bola 

zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu 

- minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 

a techniku, 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu 

a vývoja 

- vysoká škola v SR s najnižším školným  

- v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ 

šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 

vysokých škôl 

- absolventi študijných odborov ošetrovateľstvo a verejné 

zdravotníctvo majú dokonca nezamestnanosť druhú najnižšiu 

- hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení 

študentských ankiet v rozmedzí A-  B (4,1 – 4,8) 

- VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty 

Bolonskej univerzity  

- VŠ bola prijatá  v r. 2011 za riadneho člena  Európskej 

asociácie univerzít (EUA)  

- možnosť ubytovania – internát 5 min. od železničnej stanice 

a 10 min. od rektorátu v centre mesta 

_______________________________________________________ 



 

 

 

A. Podmienky prijatia pre uchádzačov  II. (Mgr.) 

stupňa štúdia (www.vssvalzbety.sk) 
 

1. Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou 

skúškou v odbore sociálna práca alebo príbuznom odbore (viď bod C). 

2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo: zakúpiť v ŠEVTe 

alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-

magisterske-inzinierske-–-druhy-stupen/ obsahuje: 

- overenú kópiu diplomu (absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety dodajú 

neoverenú kópiu), 

- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi VŠZ a SP sv. 

Alžbety dodajú neoverenú kópiu), 

Uchádzači, ktorí budú mať štátnu skúšku po termíne podania prihlášok 

doložia diplom (overenú kópiu) a vysvedčenie o štátnej skúške (overenú 

kópiu) dodatočne, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 

ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov). 

Bez odovzdania overenej kópie diplomu a overenej kópie  vysvedčenia 

o št. skúške nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 

zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov). 

-  doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch  za bakalárske štúdium 

(neplatí pre absolventov VŠZaSP sv. Alžbety), 

-   životopis (podpísaný), 

-  uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 2 údaje 

o zamestnaní,  

http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-magisterske-inzinierske-–-druhy-stupen/
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-magisterske-inzinierske-–-druhy-stupen/


-   potvrdenie o členstve v Slovenskej komore SP a ASP,    

- doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov 

spojených so zabezpečením prijímacieho konania na  vysokoškolské 

štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

číslo: SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: dátum 

narodenia (v tvare DDMMRRRR), absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú 

ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo študenta, 

-   špecifické podmienky pre každý študijný program sú uvedené v bode C. 

 

Prihlášky na vysokoškolské štúdium II. (Mgr.) stupňa zasielajte 

na adresu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Študijné oddelenie, Palackého 1, P.O. Box 104, 810 00  Bratislava 

      

 

B. Všeobecné údaje o prijímacom konaní: 

-  vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného 

programu, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov, 

-   uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie, bolo mu 

zaslané rozhodnutie o prijatí a nezúčastní sa zápisu na štúdium, nebude 

poplatok vrátený; poplatok nebude vrátený ani uchádzačom neprijatým na 

základe nekompletnej prihlášky,   

-   zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve vysokej 

školy – nevracia sa späť. 

 

 

 



C. Špecifické podmienky prijatia pre odbory a 

charakteristika odborov: 
 

 

SOCIÁLNA PRÁCA 

Podmienky prijatia:  

Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou 

v študijnom odbore Sociálna práca alebo v niektorom príbuznom aj 

vzdialenom študijnom odbore  (Sociológia, Sociálna pedagogika, 

Andragogika, Pedagogika, Sociálna filozofia, Liečebná pedagogika, 

Sociálna psychológia, Ošetrovateľstvo), www.akredkom.sk alebo 

www.minedu.sk. 

Sociálna práca ako študijný odbor:   

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu 

profesionálov pre oblasť sociálnej práce na  všetkých úrovniach. 

Organizačne je členené na II. stupeň VŠ štúdia – 4 semestre v dennej forme 

a 6 semestrov v externej forme (Mgr.).  Štúdium  v  odbore Sociálna práca  

pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov 

schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo poskytovať  sociálnu  

starostlivosť  a sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov odkázaných 

na sociálnu pomoc. 

Sociálna práca ako vedný odbor 

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou  vedeckého  poznania, ktorá  

sa zaoberá  vedeckým poznávaním  sociálnych problémov – ich vznikom, 

príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, 

optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či 

komunitu. 

 

http://www.akredkom.sk/
http://www.minedu.sk/


Sociálna práca ako praktická oblasť  

Sociálna  práca  ako  každodenná  oblasť praktickej realizácie špeciálnymi  

pracovnými  metódami pomáha pri zvládaní takých sociálne problémových 

situácií občanov, akými sú: potreba realizácie rodinnej starostlivosti 

vrátane foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, pomoc pri riešení hmotnej 

núdze, pomoc a podpora zdravotne postihnutým občanom, pomoc a 

podpora občanom vyššieho veku, pomoc a podpora nezamestnaným 

občanom,  práca s deťmi  s poruchami správania, práca s občanmi v 

penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, práca so závislými 

občanmi a podobne. 

Študijný program je preto zameraný na získanie vedomostí  a osvojenie 

zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia: vykonávať praktickú sociálnu 

prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej 

práce zameranej najmä na nasledovné úseky:  sociálnu prevenciu,  sociálne 

poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, mediáciu, 

supervíziu, manažment, prácu v odborných multidisciplinárnych tímoch,  

podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a  navrhovať 

riešenia k závažným  sociálno-patologickým  javom  v  spoločnosti ako je 

nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a pod. 

Obsah  štúdia pozostáva z teoretických prednášok,  sociálno-

psychologických výcvikov, odbornej praxe, prípravy zameranej na 

psychológiu, filozofiu a etiku, pedagogiku, právo, sociológiu, ale tiež na 

vybraný okruh informácií zo zdravotnícky orientovaných predmetov, ktoré 

tvoria  tzv. širší všeobecný  základ štúdia  a odborné predmety zamerané na 

získanie potrebných vedomostí a zručností  z oblasti sociálnych služieb, 

sociálneho poradenstva a prevencie  sociálnoprávnej  ochrany,   plánovania 

a rozvoja sociálnej siete,  organizácie a  riadenia  systému sociálnej pomoci 



a zabezpečovania sociálnej starostlivosti, teórie a metód sociálnej práce. 

Výučba  prebieha formou prednášok, cvičení, seminárnych  cvičení, 

kazuistických seminárov, výcvikov základných sociálno-psychologických 

zručností.       

 

Bratislava 14. 03. 2016   PhDr. Eva Vršková 

      poverená vedením ŠO 

 


