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Pokyny k podávaniu prihlášok na mgr. stupeň štúdia 

odboru Sociálna práca, externá forma štúdia 

 

- Prihlášku na mgr. stupeň si môžu podať nie len úspešní absolventi májových štátnic, 

ale aj študenti, ktorí pôjdu štátnicovať v septembri 2017 (keďže zápis do 1. roč. 

mgr. stupňa externej formy bude až koncom októbra/začiatkom novembra 2017).  

- Je pre vás výhodné podať si ju do 15.5.2017, keďže pri podaní prihlášky do tohto 

termínu máte nárok na zľavu na školnom v ZS 1. ročníka mgr. stupňa (pre našich 

absolventov je školné v ZS znížené o 1/3). 

- Všetky potrebné informácie ohľadom prihlášok na mgr. stupeň štúdia nájdete na 

hlavnej stránke našej školy – http://www.vssvalzbety.sk/ – dokument „Podmienky 

prijatia pre akademický rok 2017/2018 pre magisterský stupeň štúdia“ (viď 

obrázok nižšie). 

 Hneď pod daným dokumentom nájdete tlačivo prihlášky (viď obrázok 

nižšie). 

 

- Ako vidno z dokumentu „Podmienky prijatia“, mgr. štúdium bude trojročné. Presné 

info ohľadom trvania posledného ročníka a poplatkov zaň nemám k dispozícii. 

 

Pokyny k vypĺňaniu prihlášok (spracované podľa najčastejšie kladených otázok): 

- 1. strana prihlášky:  

o detašované pracovisko – Bratislava; 

o fakulta – Ústav sociálnej práce 

http://www.vssvalzbety.sk/
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o forma štúdia – externá; 

o metóda štúdia – prezenčná. 

- 2. strana prihlášky: 

o zamestnanie – v zmysle zákona je potrebné ho do prihlášky uviesť;  

o predmety ani priemery nevypisujete (keďže ste študentmi našej školy, nie je 

to potrebné, hodnotenia sú v našom systéme). 

- 3. strana prihlášky: 

o životopis – je nutné ho dodať. Síce ste ho dávali ku prihláške na bc. stupeň, 

avšak mgr. stupeň sa berie ako samostatný stupeň, takže je ho nutné dodať. 

o kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - poplatok 50€ 

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, Tatra banka, a.s. 

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, variabilný symbol - absolventi VŠZSP 

sv. Alžbety uvedú ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo 

študenta, do poznámky treba uviesť svoje meno.  

 ostané poplatky – zápisné do ročníka + školné za ZS – sú splatné ku 

dňu zápisu (ktorý bude koncom októbra/začiatkom novembra 2017), 

čiže ich stačí uhradiť až ku dňu zápisu.  

o fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia – je nutné ich (=fotokópiu diplomu 

+vysvedčenia) po promóciách urýchlene dodať na študijné oddelenie Mgr. 

Prilinskej (VŠZSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie, Mgr. Marta Prilinská, 

Palackého 1, Box 104, 810 00 Bratislava). Nie je potrebné ich notárske 

overenie (keďže ste absolventmi našej školy). Bez dodania kópie diplomu 

a vysvedčenia nebude uchádzať zapísaný do 1.ročníka mgr. stupňa. 

Potvrdenie od lekára nie je potrebné ku prihláške dodať. 

Zaslanie / doručenie prihlášky: 

- keďže prijímacie konanie je v kompetencii študijného oddelenia (Palackého 1) a nie 

Ústavu sociálnej práce, prosím, aby ste prihlášky nenosili mne (Mgr. Tadialovej)  

 nenoste mi ich ani na kontrolu – pokiaľ ich máte vyplnené zmysle 

pokynov uvedených v dokumente „Podmienky prijatia pre akademický 
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rok 2017/2018 pre magisterský stupeň štúdia“ na strane 5, máte ju iste 

vyplnenú správne. 

 v prípade nejasností sa obráťte na referentku študijného oddelenia  

Mgr. Prilinskú (02/59305614, prilinska@vssvalzbety.sk) 

 

- prihlášku môžete  

o odovzdať osobne na: 

  Podateľni VŠZSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava 

(prízemie, vľavo od kávomatu), prípadne nechať v schránke Podateľne 

(=šedé boxy vedľa vrátnice) 

o  alebo zaslať poštou na adresu:  

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Študijné oddelenie Palackého 1  

P.O. Box 104  

810 00 Bratislava 

 

o  prosím, nenoste ju mne (Mgr. Tadialovej), ani mi ju nenechávajte v schránke 

mailto:prilinska@vssvalzbety.sk

