V YSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. A LŽBETY
BRATISLAVA
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PRE MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Palackého 1, Nám. 1.mája č.1., 810 00 BRATISLAVA, P.O. Box 104, Slovenská republika

www.vssvalzbety.sk
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ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017 / 2018
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.

D/E
D/E

4/4
2/2,5

Sociálna práca

Sociálna práca s deťmi a mládežou Žilina

Báčsky Petrovec, RS

(v slovenskom aj českom jazyku) Praha
Ošetrovateľstvo

Bratislava

2

PhD.

E

4

Prešov - Michalovce

Bc.
Mgr.

D/E
E

3/4
3

Skalica

Bc.

D/E

4/4

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

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

Sociológia

Bratislava

Bc.
Mgr.

D
D

3
2

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Ošetrovateľstvo
(v českom jazyku)

PhD. štúdium (v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku)
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INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE II. (Mgr.) STUPEŇ ŠTÚDIA
VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE školné pre záujemcov o štúdium II. (Mgr.) stupňa štúdia
v ak. roku 2017/2018, ktorí zašlú prihláškový spis do 15. 05. 2017 nasledovne:

Forma štúdia

Termín
podania
prihlášok

Poplatok za
prijímacie
konanie
(prihlášku)

Zápisné

Do
15. 05. 2017
Absolventi iných
VŠ zľava 10% zo
školného v zimnom
semestri

Študijné odbory v
externej forme:
(platí aj pre študijný
Do
program MCHP v dennej
15. 05. 2017
Naši Bc. absolventi
forme)

145 €

50 €

145 €

Po 15. 05. 2017
Všetci

50 €

145 €

Do
15. 05. 2017

50 €

145 €

zľava 1/3 zo
školného v zimnom
semestri

Študijné odbory v
dennej forme:

50 €

Absolventi iných
VŠ zľava 10% zo
školného v zimnom
semestri

Do
15. 05. 2017
Naši Bc. absolventi
zľava 1/3 zo
školného v zimnom
semestri

Po 15. 05. 2017
všetci

50 €

145 €

50 €

145 €
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Školné
za 1.
semester (zimný)

(320 €
-10%)
t.j.
288 €

(320 €
-106 €
t.j.
214 €

320 €
(550 €
-10%)
t.j.
495 €

(550 €
-163 €
t.j.
367 €

550 €

Školné
za 2.
semester (letný)

320 €

320 €

320 €

550 €

550 €

550 €

A. Podmienky prijatia pre uchádzačov II. (Mgr.) stupňa štúdia
1. Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou.
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),

-

potvrdenie od lekára (len k zdravotníckym odborom),

-

uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 2 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), absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú ako variabilný
symbol svoje identifikačné číslo študenta, 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 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
Osobné odovzdanie prihlášky:
Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava
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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.

Prijímacie pohovory - tak ako sú uvedené v bode C.
C. Špecifické podmienky prijatia pre odbory a charakteristika študijných
programov:
SOCIÁLNA PRÁCA
Podmienky prijatia:
Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou v študijnom odbore Sociálna
práca alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (Sociológia, Sociálna pedagogika, Andragogika,
Liečebná pedagogika, Sociálna psychológia), 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.
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.
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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.

SOCIÁLNA PRÁCA S MIGRANTMI

(len v Gabčíkove)

Podmienky prijatia:
Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou v študijnom odbore Sociálna
práca alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (Sociológia, Sociálna pedagogika, Andragogika,
Liečebná pedagogika, Sociálna psychológia), www.akredkom.sk alebo www.minedu.sk.

-

-

-

Charakteristika
Magisterské vzdelávanie v sociálnej práci je druhým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má
intenzívny a aplikačný charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu
sociálnych vied a sociálnej práce. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl
sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), smernicami
Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Cieľom vzdelávania druhého stupňa odboru sociálna práca je, aby absolventi nadobudli také
odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, aby boli spôsobilí k zlepšovaniu sociálneho
fungovania klientov, aby dokázali realizovať komunitné plánovanie, aktívne ovplyvňovať sociálnu
politiku a aby boli spôsobilí manažérskych činností. Absolventi počas štúdia nadobudnú odborné
vedomosti, praktické zručnosti, kompetencie:
hlbšie vedomosti z teórie a metód sociálnej práce, ako aj ich porozumenie potrebné na systémovú,
komplexnú a holistickú sociálnu prácu so sociálnymi klientmi, najmä posilňovanie, zmocňovanie
a zlepšovanie kvality ich života; porozumenie systémovým nástrojom aplikovanej sociálnej politiky v jej
špecifických odboroch, potrebných k podpore sociálnej kohézie, sociálneho rozvoja a realizácii
sociálnych zmien v spoločnosti;
schopnosť aplikovať metódy, techniky a metodiku sociálnej práce v priamej práci so všetkými cieľovými
skupinami sociálnych klientov, s dôrazom na skupinu, komunitu, migrantov. seniorov, chorých, osoby so
sociálno-ekonomickými problémami a osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo väzby a po ich
prepustení;
schopnosť navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty
problémov v makro, mezo a v mikroprostredí;
schopnosť interdisciplinárnej spolupráce, manažovania tímu, ľudských zdrojov, zariadení sociálnych
služieb a sociálnych organizácií;
sociálne spôsobilosti nevyhnutné pre vedenie a facilitovanie skupiny a tímov, špecializované sociálne
poradenstvo, manažovanie sociálnych inštitúcií;
spôsobilosti formulovať informácie o postupe a výsledkov riešenia úloh v sociálnej práci a sociálnej
politike, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi a prezentovať sociálnu prácu širokej
verejnosti; schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume a projektovej
činnosti.
Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu sociálna práca s migrantmi majú možnosť pracovať na všetkých
stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, mediátori
a manažéri v sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy
(MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR, Migračný úrad SR a iné), samosprávy a v rezortných vzdelávacích
zariadeniach. Absolvent tohto magisterského štúdia nájde uplatnenie ako sociálny pracovník v
inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach migračného
úradu, v neziskových organizáciách orientujúcich sa na pomoc migrantom, v zariadeniach sociálno7

právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uplatní sa ako manažér v sociálnych organizáciách, vo verejnej
správe, v sociálnej ekonomike, v riadiacich a kontrolných inštitúciách. Môže sa aktívne podieľať na
tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy, ako analytik a výskumník v inštitúciách zaoberajúcich sa
sociálnymi problémami na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

SOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE

(len v Skalici)

Podmienky prijatia:
Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou v študijnom odbore Sociálna
práca alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (Sociológia, Sociálna pedagogika, Andragogika,
Liečebná pedagogika, Sociálna psychológia), www.akredkom.sk alebo www.minedu.sk.
Charakteristika
Magisterské vzdelávanie v sociálnej práci je druhým stupňom vysokoškolského vzdelávania, má
intenzívny a aplikačný charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu
sociálnych vied a sociálnej práce. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl
sociálnej práce (IASSW), Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW), smernicami
Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Cieľom vzdelávania druhého stupňa odboru sociálna práca je, aby absolventi nadobudli také
odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, aby boli spôsobilí k zlepšovaniu sociálneho
fungovania klientov, aby dokázali realizovať komunitné plánovanie, aktívne ovplyvňovať sociálnu
politiku a aby boli spôsobilí manažérskych činností. Absolvent ovláda aj vedecké metódy výskumu
v sociálnej práci natoľko, aby bol schopný realizovať prax založenú na vedeckých poznatkoch a kriticky
ju reflektovať.
Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu sociálna práca majú možnosť pracovať na všetkých stupňoch
a úsekoch praxe sociálnej práce ako sociálni pracovníci, sociálni poradcovia, mediátori a manažéri
v zdravotníckych a sociálnych inštitúciách. Môžu pôsobiť v rezorte ústredných orgánov štátnej správy
(MPSVaR SR, ÚPSVaR, MZ SR, MV SR a iné), samosprávy a v rezortných vzdelávacích zariadeniach.
Absolvent magisterského štúdia sociálnej práce v zdravotníctve nájde uplatnenie ako sociálny
pracovník v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uplatní sa ako manažér v sociálnych organizáciách, vo
verejnej správe, v sociálnej ekonomike, v riadiacich a kontrolných inštitúciách. Môže sa aktívne podieľať
na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy, ako analytik a výskumník v inštitúciách zaoberajúcich
sa sociálnymi problémami na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Osobitné uplatnenie nájde
v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti, kde môže kvalifikovane riešiť
potreby a záujmy odkázaného jedinca vo vzťahu k sociálnej správe i k zdravotníctvu.

MISIJNÁ A CHARITATÍVNA PRÁCA
Podmienky prijatia:
Podmienkou vstupu a zároveň prijímacou skúškou do magisterského stupňa pre študentov
Katedry misiológie je úspešné zvládnutie štátnej bakalárskej skúšky. Ak bude mať študent Katedry
misiológie na bakalárskej štátnej skúške jednu alebo viac známok „E“ (zo štátnicového predmetu alebo
z obhajoby bakalárskej práce), nemôžete priamo nastúpiť do magisterského stupňa, ale musí absolvovať
prijímacie pohovory.
Absolventi bakalárskeho alebo magisterského stupňa v príbuzných odboroch sú prijímaní na
magisterský stupeň po absolvovaní jednoročného prípravného kurzu, ktorého obsahom sú špecifické
vedomosti z oblasti misijnej a charitatívnej práce, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre nástup do
magisterského štúdia št. programu Misijná a charitatívna práca.
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Charakteristika
Cieľom štúdia je pripraviť pracovníkov pre misijnú a charitatívnu činnosť, ktorí sa uplatňujú
najmä: v Slovenskej republike v charitatívnych, humanitných ustanovizniach cirkvi, štátu, komunít a
spoločenstiev, farnosti, štátnej správy, miest a obcí. Tiež v zahraničí v podobných ustanovizniach ako v
Slovenskej republike, v krajinách postsocialistických, ďalej v krajinách a najchudobnejších oblastiach
sveta, ale aj v bohatom západnom svete, pre skupiny osamelých a odkázaných na pomoc iných.
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,
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 a charitatívnej práce. Bude schopný poskytovať
pomoc klientom v hmotnej núdzi, po výkone trestu odňatia slobody, členom etnických minorít, klientovi
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
Podmienky prijatia:
Ukončenie I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore: Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia,
v dobe prihlásenia sa na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa o výkone povolania sestra alebo pôrodná
asistentka, počas celého štúdia výkon povolania sestra alebo pôrodná asistentka.
Do prihlášky doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.
Charakteristika
Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na II. stupeň VŠ štúdia – 4 semestre
v dennej forme a 6 semestrov v externej forme (Mgr.). 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.

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY
V ZDRAVOTNÍCTVE
Podmienky prijatia:
Ukončený I. stupeň VŠ štúdia v príslušnom študijnom odbore.
Do prihlášky doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára s potvrdenie o jednoročnej praxi
v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia.
Uchádzači, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium v príbuzných odboroch (bunečná a molekulárna
diagnostika, zdrav. a diag. pomôcky, obecná mikrobiologie a biotechnologie, klinická biologie a chemie,
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a i.) absolvujú prijímaciu skúšku. Termín, rámcový obsah s odporúčanou literatúrou, ako aj vyhodnotenie
budú zverejnené na webovej stránke školy. Prijímacia skúška má písomnú formu a preveruje vedomosti
v rozsahu bakalárskeho stupňa príslušného študijného odboru.
Charakteristika
Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na II. stupeň VŠ štúdia – 6 semestrov (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.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Podmienky prijatia:
Ukončený I. stupeň VŠ štúdia v príslušnom študijnom odbore.
Do prihlášky doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.
Uchádzači, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium v príbuznom odbore (ošetrovateľstvo, urgentná
zdravotná starostlivosť, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, rádiologická technika,
fyziologická a klinická výživa, pôrodný asistent, zubná technika, fyzioterapia a i.) absolvujú prijímaciu
skúšku. Termín, rámcový obsah s odporúčanou literatúrou, ako aj vyhodnotenie budú zverejnené na
webovej stránke školy. Prijímacia skúška má písomnú formu a preveruje vedomosti v rozsahu
bakalárskeho stupňa príslušného študijného odboru.
Charakteristika
Verejné zdravotníctvo je:
1) Jednoodborové štúdium, organizačne členené na II. stupeň VŠ štúdia – 6 semestrov (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.
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.
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SOCIOLÓGIA
Podmienky prijatia:
Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou v študijnom odbore Sociológia
alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore vymedzenom v sústave študijných odborov: (Sociálna
práca, Sociálna psychológia, Sociálna a kultúrna antropológia, Politické vedy), www.akredkom.sk alebo
www.minedu.sk.
Charakteristika
Magisterské štúdium odboru sociológia poskytuje študentom vedecké poznatky zo sociológie
a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné
pre plne kvalifikovaný výkon profesie sociológa. Sociológia je stabilným študijným odborom na
svetových univerzitách. Význam štúdia sociológie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave je zvýraznený i skutočnosťou, že na Slovensku sa pripravujú profesionálni
sociológovia doposiaľ len na troch vysokých školách (Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Univerzita Konštantína – filozofa v Nitre).
Absolvent ovláda základné a špecifické poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a
metód sociologického výskumu, ako aj poznatky z odvetvových sociológií i podporných sociologických
disciplín (štatistika, demografia, spracovanie údajov špeciálnymi programami). Je schopný tvorivo ich
aplikovať vo vede, výskume a/alebo v spoločenskej praxi. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vie naplno
využiť pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní výsledkov sociologických výskumov, a to tak vo sfére
teoretického, ako aj aplikovaného výskumu. Nadobudnuté poznatky a schopnosti vie tvorivo uplatniť
v oblastiach štátnej a verejnej správy, v školstve, vo vede, v podnikateľskom sektore, pri riadení a rozvoji
ľudských zdrojov, v expertných činnostiach, v sociálnej politike, sociálnej práci a pod. Absolvent
magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód
sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, ako sú
napr. sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie, sociológia zdravia a choroby,
sociológia náboženstva, sociológia politiky a pod., ale aj o poznatky z príbuzných odborov.
Uplatnenie absolventov
Absolvent je schopný tvorivo aplikovať i využiť svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti
a skúsenosti vo vede, výskume a/alebo v spoločenskej praxi, ako aj pri príprave, realizácii
a vyhodnocovaní výsledkov sociologických výskumov, a to tak vo sfére základného, ako aj aplikovaného
výskumu. Absolvent magisterského štúdia je schopný používať nadobudnuté jazykové, IT a ďalšie
znalosti, ako aj poznatky z príbuzných spoločensko-vedných odborov v rôznych oblastiach spoločenskej
praxe, prispievať k rozvoju sociologického poznania v súlade s aktuálnymi vývinovými trendmi.
Absolvent je po ukončení magisterského štúdia štátnou skúškou schopný pracovať vo sfére vedy
a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu
(sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod.), v orgánoch štátnej a verejnej správy,
v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, v masmédiách atď.
Uplatnenie absolventov v praxi: veda a základný výskum, štátna a verejná správa, sociálna politika
a sociálna práca, personalistika a poradenstvo, ľudské zdroje, vysoké školy, aplikovaný výskum
(marketing, výskum verejnej mienky, masmédiá atď.), mimovládny sektor, podnikateľský sektor.

Vysoká škola si vyhradzuje právo zmien v čase pred ukončením podania prihlášok na štúdium v ak. roku 2017/2018
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