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ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2018 / 2019
Názov študijného programu
Sociálna práca

Miesto

Druh
štúdia

Forma
štúdia

Dĺžka štúdia
v rokoch

Bratislava

Bc.
Mgr.
PhD.

D/E
D/E
D/E

3/4
2/3
3/4

Prešov

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/3

Trstená

Bc.
Mgr.

E
E

4
3

Nové Zámky

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/3

Michalovce

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/3

Košice

Bc.
Mgr.

E
E

4
3

Partizánske

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/3

Rožňava

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/3

Spišská Nová Ves

Bc.
Mgr.

E
E

4
3

Piešťany

Bc.
Mgr.

E
E

4
3

Žilina

Bc.
Mgr.
Bc.

E
E
D/E

4
3
3/4

Sociálna práca so zameraním na Banská Bystrica
rómsku komunitu
Sociálna práca
Banská Bystrica

Bc.

D/E

3/4

Mgr.

D/E

2/3

Sociálna práca
Dunajská Streda (Gabčíkovo)
Sociálna práca s migrantmi Gabčíkovo

Bc.
Mgr.

D/E
E

3/4
3

Sociálna práca
Skalica
Sociálna práca v zdravotníctve Skalica

Bc.
Mgr.

D/E
E

3/4
3

Sociálna práca
Příbram
(v slovenskom aj českom jazyku)

Bc.
Mgr.

E
E

4
3

Sociálna práca

Bc.

D/E

3/4

Sociálna práca
Praha
(v slovenskom aj českom jazyku)

Bc.

D/E

3/4

Sociálna práca (v anglickom jazyku)
Sociálna práca (v anglickom jazyku)

Nairobi
Phnom Penh

Bc.
Bc.

D/E
D/E

4/4
4/4

Misijná a charitatívna práca

Bratislava

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/2,5

Bc.
Mgr.

D/E
D/E

3/4
2/2,5

Bc.
Mgr.
PhD.

D/E
D/E
E

4/4
2/2,5
4

Sociálna práca

Sociálna práca s deťmi a mládežou Žilina

Báčsky Petrovec, RS

(v slovenskom aj českom jazyku) Praha
Ošetrovateľstvo

Bratislava

2

Prešov - Michalovce

Bc.
Mgr.

D/E
E

3/4
3

Skalica

Bc.

D/E

3/4

Rožňava

Bc.

D/E

3/4

Nové Zámky
Nové Zámky

Bc.
Bc.

D/E
D

4/4
3

Příbram

Bc.

D/E

3/4

Urgentná zdravotná starostlivosť
Příbram
(v českom aj slovenskom jazyku)

Bc.

D/E

3/4

Fyzioterapia

Bratislava

Bc.

E

4

Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve

Bratislava

Bc.
Mgr.
PhD.

E
E
D/E

4
3
3/4

Verejné zdravotníctvo

Bratislava

Bc.
Mgr.
PhD.

E
E
D/E

4
2,5
3/4

Administrácia vo verejnom
Bratislava
zdravotníctve
(v slovenskom aj anglickom jazyku)

Mgr.

D/E

2/2,5

Verejné zdravotníctvo so zameraním Bratislava
na tropické zdravotníctvo
(v slovenskom aj anglickom jazyku)

Mgr.

E

3

Zubná technika

Bratislava

Bc.

D/E

3/4

Psychológia

Bratislava

Bc.

D

3

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Ošetrovateľstvo
(v českom jazyku)

PhD. štúdium (v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku)
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INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE I. (Bc.) STUPEŇ ŠTÚDIA
VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE školné pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia
v ak. roku 2018/2019, ktorí zašlú prihláškový spis do 28. 02. 2018 nasledovne:
Forma štúdia
Odbor štúdia
Externá forma:
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo
Laboratórne a vyšetrovacie metódy
v zdravotníctva
Fyzioterapia

Externá forma:
Zubná technika

Denná forma:

Termín
podania
prihlášok

Do
28. 2. 2018

Termín Poplatok za
začatia prijímacie Zápisné
over.
konanie
splnenia (prihlášku)
podm.

marec
až máj

50 €

95 €

Po 28. 2. 2018 marec
až máj

50 €

95 €

marec
až máj

50 €

95 €

50 €

95 €

Do
28. 2. 2018

marec
Po 28. 2. 2018 až máj

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

Sociálna práca

Denná forma:
Ošetrovateľstvo

Denná forma:
Pôrodná asistencia

Denná forma:

50 €

95 €

50 €

95 €

Psychológia

Denná forma:
Zubná technika

50 €

95 €

50 €

95 €

50 €
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95 €

Školné
za 1.
semester
(zimný)
zľava 20%
(260 €
-20%)
t.j.
208 €
260 €

(490 €
-20%)
t.j.
392 €
490 €
(350 €
-20%)
t.j.
280 €
350 €
(390 €
-20%)
t.j.
312 €
390 €
(490 €
-20%)
t.j.
392 €
490 €
(490€
-20%)
t.j.
392 €
490 €
(870 €
-20%)
t.j.
696 €
870 €

Školné
za 2.
semester (letný)

260 €

260 €

490 €

490 €

350 €
350 €

390 €
390 €

490 €

490 €

490 €

490 €

870 €

870 €

Denná forma, Externá forma
Příbram
Ošetrovateľstvo
Urgentná zdravotná starostlivosť

Do
28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

Po 28. 2. 2018

marec
až máj

50 €

95 €

95 €

(290 €
-20%)
t.j.
232 €

290 €

290 €

290 €

1. Podmienky prijatia pre uchádzačov:
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
2. Vyplnená

prihláška

na

VŠ

štúdium

(tlačivo

zakúpiť

v ŠEVTe

alebo

stiahnuť

http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje:
-

overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2017/2018 doložia overenú kópiu maturitného
vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka 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 maturitného vysvedčenia 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).
-

kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok
s vyrátaným priemerom v prihláške,

-

životopis (podpísaný),

-

potvrdenie od lekára (len k zdravotníckym odborom),

-

uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní,

-

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 účtu: IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: dátum
narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača,

-

IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,

-

špecifické podmienky pre každý študijný program sú uvedené v bode 3.
Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa
zasielajte na adresu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Študijné oddelenie
Palackého č. 1, P. O. BOX 104
810 00 Bratislava
Osobné odovzdanie prihlášky:
Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava
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2. Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
-

uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za
prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,

-

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 a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium
nebude poplatok vrátený,

-

uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok
vrátený,

-

zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť.

3. Špecifické podmienky prijatia pre odbory:
OŠETROVATEĽSTVO – denná forma
(len v Nových Zámkoch, Prešove, Michalovciach)
Podmienky prijímacieho konania sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
-

ukončené stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
alebo
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)

OŠETROVATEĽSTVO – denná forma (kombinovaná)
Podmienky prijímacieho konania sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
-

ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou získané na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore:
zdravotnícky asistent
zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)
v dobe prihlásenia sa potvrdenie od zamestnávateľa o výkone povolania zdravotnícky asistent
počas celého štúdia výkon povolania zdravotnícky asistent u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti

OŠETROVATEĽSTVO – externá forma
Podmienky prijímacieho konania sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
-

ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore: zdravotná sestra, všeobecná sestra,
detská sestra a ženská sestra
zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)
v dobe prihlásenia sa potvrdenie od zamestnávateľa o výkone povolania sestry
počas celého štúdia výkon povolania sestry
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PÔRODNÁ ASISTENCIA
(len v Nových Zámkoch)
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:

-

ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

-

zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
(len v Příbrami)
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:

-

ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

-

povinnosť doložiť: potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti k vzdelávaniu v danom odbore
(potvrdenie vložiť do prihlášky), v prípade pochybností o súčasnom zdravotnom stave uchádzača sa
k spôsobilosti pre vzdelávanie v odbore vyjadrí odborný lekár!

FYZIOTERAPIA
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
Podmienkou prijatia uchádzačov na externú formu štúdia je úspešné ukončenie stredoškolského vzdelávania
v rehabilitácii:
-

absolvovanie strednej zdravotníckej školy (SZŠ) maturita: odbor fyzioterapeut, rehabilitačný pracovník,
rehabilitačný asistent alebo vyššieho odborného vzdelania (VOV) odbor diplomovaný fyzioterapeut,

-

1 ročná prax FBLR.

-

zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
- ukončené úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
-

zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)

ZUBNÁ TECHNIKA
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
Podmienkou prijatia pre dennú formu:
1. absolvovanie strednej školy ukončené maturitnou skúškou
2. zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)
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3. prijímacie pohovory pre dennú formu sa budú konať koncom júna a budú pozostávať: z kreslenia,
modelovania a ohýbania drôtu podľa predlohy. Na doplnenie bude písomný test z biológie v rozsahu
gymnaziálneho učiva.
4. Prípravný seminár sa bude realizovať v mesiaci máj.
Podmienkou prijatia pre externú formu:
1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy ukončené maturitnou skúškou v študijnom odbore zubný laborant /
technik
2. zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)
3. študent najneskôr v deň zápisu doloží potvrdenie o praxi

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
- ukončené úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
-

zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára vložiť do prihlášky)

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
SOCIÁLNA PRÁCA
SOCIOLÓGIA
PSYCHOLÓGIA
MISIJNÁ A CHARITATÍVNA PRÁCA
SOCIÁLNA PRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU, ŽILINA SALEZIÁNI
Nemajú špecifické podmienky.
Podmienky prijímacieho konania (PK) 18/19 sú zhodné so všeobecnými podmienkami prijatia uchádzačov v bode 1.

Charakteristika jednotlivých odborov:

SOCIÁLNA PRÁCA
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 I. stupeň VŠ štúdia (Bc.) a II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.). Štúdium v
odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať,
koordinovať a priamo poskytovať

sociálnu

starostlivosť

odkázaných na sociálnu pomoc.
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a sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov

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.
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, pracovať 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, 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.

PSYCHOLÓGIA
Jednoodborové denné štúdium psychológie 1.stupňa (bakalárske) na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety sa realizuje od r. 2009.
Obsah štúdia predstavujú základné poznatky z teórie psychológie (všeobecná, vývinová
psychológia, metodológia atď). V súlade s novšími štandardami pre štúdium psychológie v EÚ vyššie
ročníky zahrnujú

základy

psychologických disciplín ako sú poradenská, pedagogická a školská

psychológia, pracovná, klinická, aplikovaná sociálna psychológia a i.
Po ukončení 3 – ročného bakalárskeho študijného programu má absolvent možnosť pokračovať
v magisterskom štúdiu na inej škole alebo vykonávať psychologickú činnosť pod vedením skúseného
psychológa s vyšším vzdelaním (napr. v oblasti poradenskej, pracovnej, školskej, klinickej psychológie).
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Bakalár má

možnosť pracovať samostatne v iných oblastiach praxe (vo sfére sociálnych služieb,

v útvaroch ľudských zdrojov atď.)
Zaujímavosťou pre študentov našej školy je možnosť angažovania sa v sociálnej sfére na
detašovaných pracoviskách školy so sociálnym zameraním (v rôznych častiach Slovenska, v Čechách,
v Rusku, na Ukrajine, v Sudáne, Kambodži, Keni atď.).

SOCIOLÓGIA
Sociológia je

študijným odborom, ktorý má

svoje pevné miesto na svetových univerzitách.

Vedecký i praktický význam rozvoja sociologického poznania vystupuje u nás výrazne do popredia v
súčasnom období vývoja spoločnosti, ktorý charakterizujú komplexné zmeny v rozličných oblastiach
spoločenského života i viaceré závažné sociálne problémy.
Štúdium sociológie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je jednoodborové.
Študijný program je zameraný na získanie poznatkov a zručností zo sociologickej teórie, metód
sociologického výskumu, histórie sociológie, základných poznatkov zo sociálnej politiky a z pomocných
a príbuzných vedných disciplín (demografia, , štatistika, psychológia, sociálna psychológia, sociálna náuka
Cirkvi, sociálna práca, ekonómia, právo). Študenti získavajú schopnosti identifikovať a metodologicky
správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy s možnosťou uplatniť sa v praxi pri zbere, spracovaní
a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, v oblasti
marketingu, personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov,

výskumu verejnej mienky,

vo verejnej správe, v podnikateľskom sektore i v

mimovládnych organizáciách.

MISIJNÁ A CHARITATÍVNA PRÁCA
Cieľom štúdia je pripraviť pracovníkov pre misijnú a charitatívnu činnosť, ktorí sa budú
môcť uplatniť v cirkevných, štátnych a mimovládnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí,
v postsocialistických krajinách, najchudobnejších oblastiach sveta, ale aj v bohatom západnom svete.
Študenti počas štúdia získavajú poznatky z misiológie, sociálnej a charitatívnej práce, psychológie,
sociológie, práva, pedagogiky, religionistiky, zdravotníckych vedných disciplín a tropickej medicíny,
humanitárnej a rozvojovej pomoci, krízovej intervencie, misijno-sociálnej práce v rómskych komunitách
atď.
Uplatnenie absolventov
Hlavné ťažisko uplatnenia absolventov tohto odboru je vo vykonávaní sociálnej, misijnej
a charitatívnej práce priamo v teréne, na úrovni štátnej správy a samosprávy v detských domovoch,
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domovoch sociálnych služieb, väzeniach, reedukačných domovoch, azylových a krízových centrách,
zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, sanatóriá, LDCH, hospice, ako aj v neštátnych subjektoch,
ktorými sú rôzne občianske združenia, nadácie, medzinárodné organizácie (UNICEF, UNHCR, IOM, IRC a
pod.).
Absolvent sa uplatní najmä v oblasti terénnej misijnej a charitatívnej práce. Bude schopný
poskytovať pomoc klientom v hmotnej núdzi, po výkone trestu odňatia slobody, členom etnických minorít,
migrantom, klientom pri strate zamestnania a seniorom; presadzovať a ochraňovať práva núdznych
v misiách v treťom svete; vykonávať činnosti spojené s plánovaním, zabezpečovaním a kontrolou
poskytovaných foriem pomoci, ako manažér sociálnych služieb v riadiacich a kontrolných inštitúciách a
podieľať sa na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy

OŠETROVATEĽSTVO
Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia (Bc.). Vzdelávací program
tvoria ošetrovateľské, medicínske, humanitné a manažérske poznatky integrované do holistického ošetrovateľstva
zameraného na jedinca a komunitu v zdraví a chorobe. Program vertikálne nadväzuje na teoretické vedomosti a
praktické zručnosti získané v predchádzajúcom stredoškolskom štúdiu a v ošetrovateľskej praxi.
Uplatnenie absolventov
Absolvent štúdia sa uplatní predovšetkým ako samostatný pracovník v oblasti primárneho, klinického
a preventívneho ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente a v ošetrovateľskom výskume.

PÔRODNÁ ASISTENCIA
Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru podľa opisu študijných odborov, ktoré sú
súčasťou sústavy študijných odborov. Povolanie pôrodnej asistentky je regulované povolanie, preto štúdium je
koncipované v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní
odborných kvalifikácií a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) a Nariadenia vlády SR číslo 296/2010 o
odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
Študijný program zahŕňa odbornú prípravu pôrodných asistentiek zodpovedných za starostlivosť v oblasti pôrodníctva
a gynekológie pri poskytovaní starostlivosti o ženu a dieťa počas fyziologickej tehotnosti, pôrodu a šestonedelia, pri
poskytovaní starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych ochoreniach ako aj pri výchove k sexuálnemu životu
a zodpovednému plánovaniu rodiny, predstavuje najmenej tri roky štúdia a zahŕňa najmenej 4 600hodín teoretickej a
klinickej odbornej prípravy, z klinická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu odbornej prípravy.
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Profil absolventa
Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu na výkon povolania pôrodná asistentka a uplatní sa ako
pôrodná asistentka v praxi pôrodnej asistencie na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách,
v ambulantnej a komunitnej starostlivosti o ženu a dieťa, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. Môže
vykonávať nezávislú prax v rámci platných predpisov.

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Vzdelávací program pripravuje študentov na výkon povolania zdravotníckeho záchranára, ktorý je spôsobilý
poskytovať zdravotnú starostlivosť bez priameho vedenia alebo odborného dohľadu v rozsahu pôsobnosti ustanovenej
zákonom MZ ČR č. 96/2004 Sb. v platnom znení o nelekárskych zdravotníckych povolaniach a nadväzujúcich
predpisov (vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb., ktorou sa ustanovujú činnosti zdravotníckych pracovníkov), a vyhláškou
MZ SR č. 334/2010 Z. z. Vzdelávanie sa zameriava na osvojenie vedomostí a zručností potrebných pre
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ošetrovateľského procesu a na vytváranie žiaducich profesijných
postojov, návykov a ďalších osobnostných kvalít zdravotníckeho pracovníka.
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu Urgentná zdravotná starostlivosť je pripravený na výkon samostatných
činností bez odborného dohľadu a poskytovanie neodkladnej starostlivosti, ku ktorej má oprávnenie vyplývajúce zo
súčasnej legislatívy. Je oprávnený na základe vlastného posúdenia a rozhodnutia v súlade s diagnózou a pokynom
lekára alebo iného spôsobilého odborníka zabezpečovať špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť jedincom, rodinám
alebo skupinám pacientov v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti stanovené zákonom č. 96/2004 Sb. v platnom znení,
vyhlášky 55/2011 Sb. a vyhlášky 334/2010 Z. z.

FYZIOTERAPIA
Fyzioterapia je odbor, ktorý prostriedky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie využíva na
prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Cieľom je maximálna možná
obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a
schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do
pracovného zaradenia.
Uplatnenie absolventov
Absolvent fyzioterapie sa v praxi uplatní pri tímovej rehabilitácii akútnych pacientov na jednotkách
intenzívnej starostlivosti, na jednotlivých chirurgických a nechirurgických oddeleniach nemocníc
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s poliklinikou, na poliklinických oddeleniach, kde dochádzajú za rehabilitáciou ambulantní pacienti, vo
všetkých kúpeľných zariadeniach, wellnes zariadeniach, masážnych salónoch, rehabilitačných štúdiách a to
tak štátnych, ako súkromných.

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia (Bc.) a II. stupeň VŠ štúdia
(Mgr.). Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si
vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností

zo základných medicínskych predmetov,

základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych a vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov
klinických disciplín, základov

aplikácie laboratórnych

metód v

liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov

potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej
techniky.
Uplatnenie absolventov
Absolvent bude schopný samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie,
hematológie

a transfúziológie,

mikrobiológie,

imunológie,

genetiky,

toxikológie,

patologickej

anatómie,

klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s klinickými
pracoviskami pri riešení diagnostických a

terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho procesu.

Štúdium neinterferuje so žiadnym študijným odborom na iných vysokých školách. Je komplementárne voči štúdiu
medicíny na lekárskych fakultách.

ZUBNÁ TECHNIKA
Študijný odbor ZUBNÁ TECHNIKA sa študuje v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so
štandardnou dĺžkou 3 roky (6 semestrov) pre dennú formu a 4 roky (8 semestrov) pre externú formu za podmienky
splnenia 3-ročnej odbornej praxe potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti alebo na základe predloženia
potvrdenia o zamestnanosti v odbore zubná technika.
Profil absolventa bakalárskeho štúdia (1. stupeň):
Absolvent odboru zubná technika (1. stupeň) ovláda odborné činnosti v oblasti zubnej techniky a
manažmentu. Ide o odborne vysoko zodpovedné práce s potrebnou výhradnou samostatnosťou v rozhodovaní a
adaptabilitou na meniace sa podmienky. Ovláda široký systém metód a techník zubnej protetiky s aplikáciou
v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve a iných medicínskych odboroch. Okrem hlbokej
teoretickej prípravy absolvent získava praktické zručnosti širokej škály metód, postupov a schopností komplexného
profesionálneho myslenia a konania. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne na zhotovovaní
zubných náhrad, mimo zásahov priamo v ústnej dutine a tvárovo - čeľustnej oblasti, ktoré ostávajú v kompetencii
zubného lekára. Pracuje na moderných činnostiach porovnateľných s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie
(SZO) a Európskej únie (EÚ).
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Je schopný vykonávať odbornú prax tým, že:
-

je všeobecne i špecificky vzdelaný a schopný pracovať, samostatne pracovať na báze najnovších vedeckých
poznatkov, pracovných postupov a metód, techník pri zohľadňovaní efektívnosti riešení,

-

svojimi aktivitami preberá v odbore zubná technika profesionálnu zodpovednosť a bezpečnosť o pacienta,
zohľadňuje etiku odboru, získava informácie, dokáže ich triediť a využívať,

-

uznáva potrebu sústavného odborného rastu a využívania najnovších vedecko-technických poznatkov, vie ich
akceptovať a uplatniť,

-

je schopný aktívne sa podieľať na multidisciplinárnej vedecko-technickej činnosti v oblasti zubnej techniky,

-

využíva metódy výchovy so zameraním na prevenciu, udržiavanie a upevňovanie zdravia,

-

podieľa sa na riešení výskumných problémov v zubnej protetike

-

plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný proces zhotovovania zubných protéz.
Uplatňuje sa ako zubný technik v štátnych i neštátnych zubných technikách, vo výrobných podnikoch

zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku,
v obchodných firmách predávajúcich zubno - technické materiály a prístroje, ako odborný poradca a inštruktor, vo
výchove a vzdelávaní zubných technikov.
Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore zubná technika (1. stupeň) spočíva v pripravenosti a v uplatnení sa
v oblasti komplexného zhotovovania individuálnych zdravotníckych pomôcok a zubných protéz.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Charakteristika
Verejné zdravotníctvo je:
1) Jednoodborové štúdium, organizačne členené na I. stupeň

VŠ štúdia (Bc.) a II. stupeň VŠ štúdia

(Mgr.),

s možnosťou špecializácie na nasledovné oblasti: kontrola infekčných chorôb, zdravotnícky manažment, zdravie pri
práci.
2) Zamerané na ochranu a zlepšovanie zdravia populácie prostredníctvom výchovy ku zdraviu, podpory zdravia,
výskumu a stratégie prevencie chorôb.
3) Zamerané na znalosť a

aplikáciu multidisciplinárnych a interdisciplinárnych

populačne podložených

a

orientovaných metód výskumu, výučby, služieb a praktickej aplikácie rôznych vedných disciplín. Sú to napr.:
biológia, chémia, biofyzika, medicína (hygiena, epidemiológia, lekárska mikrobiológia, environmentálne zdravie,
pracovné lekárstvo, sociálne lekárstvo, výchova ku zdraviu, preventívne orientované časti klinických odborov),
antropológia, sociológia, štatistika, informatika, komunikácia, ošetrovateľstvo, právo, technické vedy a i.
Študijný program je zameraný na získanie znalostí a schopností absolventov:
• sledovať a hodnotiť zdravotný stav populácie vo vzťahu k životnému a pracovnému prostrediu a spôsobu života,
psychosociálnym a kultúrnym faktorom a ich vplyvu na zdravie a choroby;
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• usmerňovať ochranu a podporu zdravia ľudí a aplikovať princípy podpory zdravia pri organizácií starostlivosti
o zdravie;
• používať epidemiologické princípy a metódy a štatistické techniky na získavanie vedeckých poznatkov a
odhadu zdravotných potrieb komunity ako aj plánovanie a vyhodnocovanie programov na ochranu a podporu zdravia
ľudí;
• pracovať v multidisciplinárnych tímoch;
• pripravovať podklady a aplikovať v praxi úpravy v oblasti verejného zdravotníctva; používať metódy zdravotnej
inšpekcie.
Možnosti uplatnenia absolventov:
štátne zdravotné ústavy, závodné zdravotné služby, výskumné ústavy zamerané na infekčné choroby,
neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, pracovné lekárstvo, hygienu a fyziológiu práce, farmaceutické firmy výskumný pracovník, nemocnice - nemocničný hygienik, centrá podpory zdravia, poradne zdravia, neštátne
organizácie zamerané na ochranu a podporu zdravia ľudí, štátna správa v oblasti ochrany zdravia a zdravia pri práci.

Vysoká škola si vyhradzuje právo zmien v čase pred ukončením podania prihlášok na štúdium v ak. roku 2018/2019
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