
Vážení študenti, 

Hlboko si vážim to, že ste sa rozhodli študovať jeden zo študijných odborov VŠ ZaSP                          

sv. Alžbety v Bratislave, a že ste sa rozhodli práve pre Sociálnu prácu. Akademickí a administratívni 

pracovníci VŠ ZaSP pre Vás pripravili počas tohto akademického roka tvorivé podmienky, v ktorých 

budete môcť plne rozvinúť svoje študijné predpoklady a získate vysokoškolské vzdelanie. Štúdium na 

vysokej škole, teda proces získavania, utvrdzovania a overovania vedomostí, zručností a kompetencií, 

má dôležitý formálny rámec, teda pravidlá. Tieto pravidlá nie sú vôbec komplikované, sú jednoduché, 

logické a ich dodržiavanie sa pre štúdium na akejkoľvek akademickej pôde striktne vyžaduje.  Z týchto 

pravidiel vyplývajú povinnosti a práva študentov, zároveň i práva a povinnosti akademických 

pracovníkov, ktorí sa na výučbovom procese podieľajú. Tieto pravidlá môžu mať                                               

tzv. inštitucionalizovaný charakter (vyhlášky, smernice, odporúčania a pod.) alebo môžu byť                          

tzv. neformálne, vyplývajúce z tradície vysokého školstva, etiky, morálnych princípov a svedomia 

alebo iba jednoducho vychádzajú z pravidiel slušného správania (napr. štýl komunikácie 

v akademickom prostredí, spôsob obliekania sa a pod.). Ak chcete na vysokej škole dlhodobo 

a úspešne pôsobiť, vyvarovať sa problémov, nedorozumení a nakoniec úspešne absolvovať 

vysokoškolské štúdium, venujte prosím pozornosť nižšie uvedeným radám a zásadám, ktoré Vám 

uľahčia orientáciu pri zoznamovaní sa s vysokoškolským prostredím. 

 

Štúdium na katedre Sociálnej práce – denná forma štúdia  

I keď účasť na prednáškach, seminároch a výukových aktivitách je pre každého študenta 

v podstate ospravedlniteľná, je pre Vás ako študenta dennej formy štúdia odboru  Sociálnej práce 

(SP) zásadná – okrem odprednášanej látky sa na prednáškach, cvičeniach, seminároch a terénnych 

výjazdoch študent dozvedá organizačné záležitosti, praktické a ďalšie odporúčania, ktorých neznalosť 

na skúške, či štátnej skúške neospravedlňuje. 

Na prvej prednáške, seminári, či výcviku teda behom prvého týždňa semestra vyučujúci študentov 

zoznámia s požiadavkami, ktoré musí každý študent splniť, aby predmet riadne absolvoval (nie vždy 

musí napríklad odporúčaná literatúra byť totožná s literatúrou uvedenou vo verejne prístupnom 

sylabe ku predmetu v ročenke). Podmienky stanovené v úvode výučby už v priebehu semestra 

vyučujúcim nesmú byť menené. Na druhej strane, ak študent nedodrží stanovené podmienky, stráca 

možnosti predmet absolvovať. 

Študenti musia počas semestra priebežne plniť požiadavky (najmä kvalitne prezentovať referáty 

v určených termínoch, odovzdať seminárne práce zodpovedajúce svojou kvalitou štandardom 

akademických textov, čítať povinnú literatúru a takto si rôznymi metodikami výučbového procesu 

osvojovať a utvrdzovať nadobúdané vedomosti z nových predmetov). Predmety sú zakončené 

zápočtom alebo skúškou. Zápočet študent spravidla získa, ak kvalitne urobí prácu na seminári a/alebo 

na základe úspešne zvládnutého zápočtového testu. Vyučujúci je povinný poskytnúť študentovi na 

plnenie zápočtu jeden riadny termín a jeden opravný termín (napr. možnosť opravného testu alebo 

možnosť prepracovať seminárnu prácu podľa inštrukcií). 

Na skúšku sa študent zapisuje podľa inštrukcií skúšajúceho cez asistentku, alebo lídra príslušnej 

študijnej skupiny (dokiaľ nebude otestovaný on-line systém pre zapisovanie študentov, čo by malo 

byť už čoskoro). Študent má nárok na jeden riadny termín a dva opravné termíny – čomu má 



zodpovedať počet vypísaných termínov a kapacita termínov, ktoré vyučujúci vypíše. Avšak, pozor na 

situáciu, aby si študent nevybral posledný z vypísaných termínov, čim sa zbavuje možnosti konať 

opravnú skúšku, lebo vyučujúci nie je povinný skúšať študenta mimo rámec vypísaných termínov. 

V takomto prípade sa môže stať, že si študent musí skúšku preniesť do ďalšieho akademického roka.  

Celkovo je pre úspešné štúdium v odbore Sociálna práca zásadné: 

- Sledovať vývesky, internetové stránky katedry a vysokej školy (katedry 
www.vssvalzbety.sk/katedry/katedra-socialnej-prace). 

- Dodržať všetky stanovené termíny a predpisy. 

- Zoznámiť sa so študijným a skúškovým poriadkom VŠ ZaSP sv. Alžbety, ktoré upravujú 
štúdium na VŠ. 

- Sledovať obsah správ na študentskej individuálnej emailovej adrese, ktorá bude každému 
študentovi čoskoro pridelená. 

- V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať asistentku pre ročník priamo, alebo 
prostredníctvom lídra, v nevyhnutných prípadoch priamo vyučujúceho, resp. študijné 
oddelenie a konzultovať problém, ktorý ide prakticky vo všetkých prípadoch vyriešiť, ak sa 
začne riešiť včas a primeraným spôsobom. 

Ako byť úspešným študentom na VŠ? 

1. Študijný plán je spravidla členený na tri základné skupiny predmetov: predmety povinné, 

povinne voliteľné a výberové. Pri každom predmete je uvedený počet kreditov (ohodnotenie 

náročnosti a významnosti predmetu), počet týždňových výučbových hodín (prvé číslo 

označuje počet hodín prednášok, ďalšie cvičenie, či seminár) a tiež školský rok a semester 

(zimný alebo letný) v ktorom sa daný predmet vyučuje. 

2. V 1. ročníku sú študentovi automaticky zapísané všetky povinné predmety uvedené pre tento 

ročník v študijnom pláne. Študent si musí zapísať ešte vybraný(é) povinne voliteľné 

predmet(y). Je môže si vybrať aj viacero povinne voliteľných predmetov, avšak musí 

zohľadniť svoje sily a tiež rozvrhové možnosti absolvovania zvolených predmetov.  

3. Za štandardných okolností by si mal študent zapísať v 1. ročníku predmety v celkovom 

rozsahu 64 kreditov (v ďalších ročníkoch tiež okolo 60 kreditov). 

4. S výnimkou riadne podložených dôvodov by zápis predmetov nemal byt dodatočne rušený. 

Dodatočné zrušenie prípadne zmenu zápisu predmetov je možné uskutočniť iba za 

podmienok uvedených v študijnom poriadku VŠ ZaSP sv. Alžbety. 

5. Študent, ktorý chce na VŠ študovať efektívne a počas štúdia sa vyhnúť zbytočným 

komplikáciám, mal by sa podrobne zoznámiť so Študijným a skúškovým poriadkom VŠ ZaSP 

sv. Alžbety, rozhodnutím rektora a vedúceho pre dennú formu štúdia Sociálnej práce vo veci 

určenia predmetov, z ktorých musí študent získať kredity v každom semestri (metodický 

pokyn študentom ku kreditnému systému), s rozhodnutím rektora o požiadavkách na 

bakalárske a diplomové práce a o konaní štátnych záverečných skúšok ako aj metodickými 

pokynmi študentom ku kreditnému systému.  

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedra-socialnej-prace


Cudzí jazyk 

Vzhľadom na neustále narastajúcu potrebu komunikácie v anglickom jazyku, VŠ ZaSP ponúka 

svojim študentom pod vedením profesionálnych lektorov štúdium angličtiny na rôznych úrovniach. 

V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnia aj medzinárodné konferencie a študentská konferencia, 

počas ktorých sa študenti budú môcť zapojiť do organizácie, ale aj samotného programu 

(prezentáciou, diskusiou, či posterom). Taktiež naši študenti majú možnosť zahraničných stáží 

a pobytu na rozvojových projektoch v rôznych krajinách, preto štúdium anglického jazyka je pre 

študenta sociálnej práce a jeho komplexnú prípravu na povolanie esenciálne. Pri zápise si študent 

zvolí úroveň štúdia anglického jazyka (študent začiatočník – do tejto skupiny patríte, ak ste sa ešte 

anglický jazyk neučili, alebo ste tzv. večný začiatočník; študent mierne pokročilý – študenti,                           

ktorí ovládajú základnú gramatiku a hovorové frázy, dohovoria sa v bežných konverzáciách; študent 

pokročilý – študenti, ktorí ovládajú gramatiku, výslovnosť a bez problémov konverzujú, budú sa 

vzdelávať v odbornej angličtine). Preradenie do inej skupiny bude možné aj na základe vstupného 

testu vedomostí (ktorý nebude klasifikovaný a braný do celkového hodnotenia, ale pomôže lektorom 

rozdeliť študentov do príslušnej úrovne štúdia, aby mohli efektívne zvyšovať vaše vedomosti). 

Rómsky jazyk – bude voliteľným variantom výučby cudzieho jazyka v letnom semestri v 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.      

Odborná prax  

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia Sociálnej práce je práca v teréne, návštevy, dobrovoľníctvo, 

či iná participácia na poskytovaní sociálnych a všeobecne prospešných dobier v zariadeniach, ktoré 

majú dohodu o spolupráci (v špeciálnych prípadoch v špeciálnych zariadeniach podľa výnimky o ktorú 

študent písomne požiada vedúceho katedry) s VŠ ZaSP sv. Alžbety. Cieľom odbornej praxe je pripraviť 

študentov na výkon povolania a pomôcť im osvojiť si praktický prístup, postupy, odporúčania, 

manažment, riešenie problémov, konfliktov, robenie rozhodnutí a pod. v rôznych zariadeniach 

a organizáciách poskytujúcich niektoré zo špecifických, či všeobecného spektra sociálnych služieb. 

Študent musí absolvovať počas akademického roka predpísaný počet hodín povinnej praxe a okrem 

vypracovanej správy o tejto praxi musí predložiť na konci semestra doklad o absolvovaní praxe 

podpísaný (opečiatkovaný) príslušným výkonným alebo povereným predstaviteľom združenia, či 

zariadenia, kde študent prax vykonával. Počas celej dĺžky štúdia na VŠ študent nemôže absolvovať 

viac ako 25% celkovej dĺžky predpísanej odbornej praxe v jednom a tom istom zariadení. Dôvodom je 

potreba prejsť a prakticky sa oboznámiť s fungovaním, manažmentom, prínosom a úskaliami rôznych 

sociálnych zariadení a organizácií. Z tohto dôvodu aspoň 75% predpísanej povinnej praxe musí 

študent vykonať v zariadení, ktoré mu je školou pridelené, alebo na ktorom sa s vyučujúcim dohodne. 

Odborná práca  

Štúdium spoločenských a humanitných vied, akým bez pochyby štúdium sociálnej práce na VŠ 

ZaSP sv. Alžbety je, je bezprostredne spojené s vedeckou prácou, najmä s akademickým písaním prác. 

Na akademické písanie sa vzťahujú etické normy, ktoré musí každý študent poznať a rešpektovať. 

Akékoľvek formy plagiátorstva (kopírovania cudzích textov bez citovania zdroja) sú prísne 

postihnuteľné a môžu mať za následok bezpodmienečné vylúčenie zo štúdia na VŠ. Z tohto dôvodu 

všetky použité myšlienky, údaje, fakty, dáta, ktoré študent vo svojich prácach (seminárne, bakalárske, 

diplomové) použije, musia byť odcitované (to znamená, že musia byť uvedené pôvodné zdroje 

vrátane elektronických). Na spôsob citovania sa používa tzv. ISO norma (viď sekcia písania 



záverečných prác na www.vssvalzbety.sk). Vzhľadom nato, že spôsob citovania vo vedeckých prácach 

sa často líši (z rôznych dôvodov), odporúčame študentom, aby sa držali pokynov vyučujúcich (čoskoro 

na stránke katedry SP nájdete odporúčania aj s citovaním). Ďalším spôsobom ako sa vyhnúť 

problémom s citovaním je nechať sa inšpirovať literatúrou a prácami (domácimi a zahraničnými), 

ktoré sú v odbore uznávané. 

Študentom odporúčame, aby sa vyvarovali sťahovania a kopírovania celých textov alebo aj ich častí 

z internetových stránok, či doslovným prepisom učebných textov. Takéto aktivity sú následne 

hodnotené ako jedno z najhrubších možných porušení pravidiel voči etike akademickej práce a je vo 

všetkých prípadoch okamžite riešené. 

Okrem citovania zdrojov, by mali študenti dbať pri akademickom písaní na gramatický, štylistický, 

grafický a formálny aspekt textov, ktoré predkladajú vyučujúcim alebo ako záverečné práce. 

Samozrejmosťou je výber relevantných zdrojov literatúry (nepoužívajte obrázkové encyklopédie, 

recesistické internetové stránky, či neodborné fóra, blogy a pod.). Relevantné zdroje môžu študenti 

získať v knižnici VŠ sv. Alžbety, kde majú aj dostupnosť multi-odborových elektronických databáz.           

 

Komunikácia na VŠ ZaSP sv. Alžbety 

1. Komunikácia medzi študentom a študijným oddelením prebieha prostredníctvom emailov 

s príslušnou študijnou referentkou, prípadne telefonicky a počas úradných hodín pre stránky 

(ktorých rozpätie nájdete na web stránke školy www.vssalzbety.sk). 

2. Komunikácia medzi študentom a asistentkou katedry pre príslušný ročník prebieha emailom 

(asistentka sa Vám iste ozve s odpoveďou na Vašu požiadavku, avšak akceptujte, že nie vždy 

je možné Vašu žiadosť vybaviť obratom a preto Vás žiadame o rešpektovanie časového 

obdobia 72 hodín od zaslania Vašej požiadavky). S pani asistentkou pre príslušný ročník 

môžete komunikovať aj telefonicky alebo osobne počas vymedzených stránkových hodín, 

ktoré je potrebné striktne dodržiavať. Stránkové hodiny nájdete na web stránke školy 

www.vssalzbety.sk pod sekciou katedra sociálnej práce/denná forma štúdia. 

3. Komunikácia študentov s pedagógom, či vedúcim katedry prebieha prostredníctvom 

ročníkovej asistentky, prípadne po dohovore priamo prostredníctvom lídra študijnej skupiny. 

Tento systém má svoj praktický význam pre efektívne vyriešenie Vašich požiadaviek 

a zabezpečenie informovania celej študijnej skupiny, či ročníka v čo najkratšom čase 

o aktivitách na VŠ, zmenách vo výučbe , či pri iných dôležitých oznámeniach.   Študent môže 

priamo s vyučujúcim komunikovať počas oficiálnych konzultačných hodín, prípadne si 

dohodnúť v špeciálnych prípadoch individuálny termín stretnutia a konzultácie, a to po 

dohovore elektronickou poštou (emailom). Zásadné témy ako konzultovanie seminárnych, 

bakalárskych a magisterských prác by mali byť s pedagógom odkomunikované osobne, a to 

aspoň kľúčové stretnutia – na začiatku pri vypracovaní zadania práce, pri problémoch, a pod.  

4. Elektronická komunikácia medzi študentom a zamestnancami katedry SP a administratívy VŠ 

musí byť vedená podľa zásad oficiálnej akademickej korešpondencie a pravidiel slušného 

správania. 

 

http://www.vssvalzbety.sk/
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5. V prípade, ak má študent otázky, pripomienky, problémy, či kritiku ku štúdiu, obracia sa 

podľa charakteru svojho podnetu na študijné oddelenie, asistentku pre daný ročník, alebo na 

vedúceho dennej formy, či katedry štúdia sociálnej práce. 

6. Na akademickej pôde je neprípustné a veľmi neúctivé používať vulgarizmi, viesť oplzlé, 

rasistické, marginalizujúce a dehonestujúce reči. Stigmatizácia a marginalizácia študentov 

a pedagógov navzájom, či medzi sebou je neprípustným sociálno-patologickým javom, ktorý 

môže viesť ku vylúčeniu z akademickej pôdy. 

7. Na akademickej pôde majú študenti používať vyššiu a diplomatickú formu komunikácie 

s administratívnymi ale i akademickými pracovníkmi. Samostatnou kapitolou v akademickom 

prostredí je oslovovanie vyučujúcich. Na oslovenie zamestnancov VŠ slúžia tituly, ktoré sú 

jednotlivým zamestnancom priznané a preto je potrebné, aby si študent osvojil tento spôsob 

komunikácie, etikety a používania prvkov slušného správania na všetkých úrovniach. Na 

rozdiel od stredných škôl, na vysokých školách je profesor vzácnou osobnosťou, čiže toto 

oslovenie nie je vhodné používať paušálne. V zásade je možné povedať, že vyučujúci má byť 

oslovovaný vždy najvyššou vedeckou hodnosťou, či akademickým titulom, ktorý dosiahol. 

Pomôckou môže byť táto následnosť (od najvyššieho): profesor (prof.) – docent (doc.) – 

doktor (PhD) – doktor (PhDr., JUDr., RNDr., MUDr. a pod.) – magister/magisterka (Mgr.), 

prípadne inžinier (Ing.) – bakalár (Bc.) /napr. oslovením Mgr. Adriany Bednárovej, PhD. Bude 

pani doktorka/. 

Efektívna komunikácia s uvedenými pravidlami Vám pomôže pripraviť sa na výkon Vášho povolania 

v rôznych prostrediach, pozíciách a tímoch kde budete stretať rôznych ľudí s rôznymi akademickými 

a spoločenskými titulmi.    

Prihlasovanie na skúšky z jednotlivých predmetov.  

Podľa poriadku pre skúšky na VŠ ZaSP sv. Alžbety je potrebné, aby sa študent nahlásil na 

skúšku dostatočne dopredu a prípadne svoju neúčasť oznámil minimálne 24 hodín pred plánovanou 

skúškou. V opačnom prípade mu zapísaný a neodhlásený termín bude hodnotený ako Fx.  Na každý 

termín skúšky sa môže zapísať iba istý počet študentov, nie je možné prísť na skúšku nenahlásený. 

O nedlho bude zriadený on-line systém pre zapisovanie sa študentov na skúšku, preto ďalšie 

inštrukcie dostanete v nasledujúcich týždňoch.  

 Na čo by nemal študent zabúdať? 

 Predpokladom úspešného štúdia na VŠ je okrem usilovnosti pri štúdiu samotnom aj 
rešpektovanie Študijného a skúšobného poriadku VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, ako aj ďalších 
smerníc a pokynov. Okrem iného to znamená: 

1. Na výučbu sa študent dostaví pred začiatkom hodiny, v prípade meškania sa bez vyzvania 
vyučujúceho náležite ospravedlní s vysvetlením svojho meškania. Študent je povinný 
absolvovať aspoň 80% prednášok povinných predmetov a aspoň 75% cvičení povinne 
voliteľných predmetov. Všetky svoje neúčasti náležite písomne zdôvodní a pokiaľ je prítomný 
na prednáške, či seminári, je povinný sa zapísať do prezenčnej listiny.  

2. Z povinných predmetov študent musí absolvovať zápočtovú písomku, alebo prácu, ktorú 
skúšajúci môže zobrať do úvahy pri celkovom semestrálnom hodnotení študenta na skúške. 



3. Na skúšku sa študent dostaví načas (minimálne 15 minút pre začatím skúšky), v oblečení 
zodpovedajúcom skúškovému protokolu a bontónu, náležite pripravený (2 perá – jedno 
náhradné, index, a pod.). 

4. V prípade, ak sa študent nemôže zúčastniť skúšky, je povinný svoju absenciu oznámiť 
minimálne 24 hodín pred plánovanou skúškou príslušnej asistentke a lídrovi skupiny,                            
s následným odôvodnením (písomne najneskôr do 72 hodín od zrušenia termínu). 
V opačnom prípade termín skúšky bude hodnotený automaticky stupňom Fx. 

5. Študent by si mal dobre zvážiť vlastnú voľbu predmetov pre nasledujúci akademický rok 
a v termíne určenom prorektorom ev. vedúcim katedry urobiť pred-zápis špeciálnych 
predmetov (alternatívy štúdia cudzieho jazyka- anglický, rómsky jazyk; povinne voliteľné 
predmety a výberové predmety – ku tomuto nájdete koncom školského roka informácie na 
web stránke katedry). 

6. Zapísať sa v určitom termíne do príslušného akademického roka tak, aby kreditná hodnota 
zapísaných predmetov nepresiahla 65 (optimálne je zapisovať 30) kreditov na semester. 

7. Najneskôr do 1 mesiaca od dátumu zápisu príslušných predmetov predložiť prípadnú žiadosť 
o uznanie skúšok alebo zápočtov z predmetov zapísaných na zimný i letný semester                         
(napr. študenti, ktorí absolvovali daný predmet v nižšom ročníku ako výberový, alebo daný 
predmet študovali na inej škole). To isté platí o žiadostiach o individuálne študijné plány 
(napr. držiteľom ZŤP, tehotným študentkám s rizikovým tehotenstvom a pod.). Žiadostiam, 
ktoré budú predložené neskôr ako v stanovenom termíne 1 mesiac od zápisu, nemusí byť 
kladne vyhovené.  

8. V určitých prípadoch podľa študijného poriadku je možné, aby si študent preniesol                              
1 predmet (s povoleným počtom kreditov v príslušnom ročníku) do ďalšieho školského roka. 
Pokiaľ sa však jedná o kľúčový predmet, na ktorý nadväzuje štúdium v ďalšom semestrálnom 
štúdiu nového akademického roka (napr. SPV, alebo metódy práce s jednotlivcom), je nutné, 
aby študent urobil skúšku najskôr z prenášaného predmetu a až následne pristúpil ku skúške 
z predmetu, ktorý na tento predmet nadväzuje (napr. úvod do právnych disciplín musí byť 
absolvovaný skôr než občianske právo, alebo kauzistický seminár skôr než  SPV výcvik).  

9. Sledovať vážený študijný priemer za akademický rok, ktorý nesmie presiahnuť 3,40. Pritom 
treba počítať s tým ako bolo už uvedené, že zapísaný, ale neabsolvovaný predmet ukončený 
skúškou je hodnotený známkou 4 t.j. Fx. 

10. Treba počítať s tým, že skúšku z predmetu je možné v danom akademickom roku opakovať 
najviac dvakrát. V prípade neúspechu je možné (písomne cestou asistentky) požiadať o tretí 
náhradný tzv. rektorský termín neabsolvovaného predmetu.    

11. Na konci každého semestra bude každý študent vyzvaný ku účasti na hodnotení kvality 
výučby v danom akademickom roku a semestri. 

12. Je potrebné, aby študent sledoval pravidelne vývesky a internetové stránky katedry a VŠ. 

13. Sledovať pravidelne obsah správ na individuálnych emailových školských adresách v rámci 
informačného systému VŠ ZaSP sv. Alžbety, ktoré budú čoskoro vygenerované a zaslané 
každému študentovi. Na emailoch študent nájde mnoho užitočných zdieľaných dokumentov 
a odporúčaní ako čo najefektívnejšie zvládnuť štúdium na vysokej škole a pripraviť sa na 
svoju profesijnú kariéru. 

 



14. Centrum poradenstva zostavené z viacerých pedagógov, klinikov, psychológov a iných 
odborníkov z rôznych profesií je študentom k dispozícii počas pracovných dní. Kontaktovať 
odborníkov z tohto centra môžete kedykoľvek emailovou adresou zverejnenou na stránke 
školy v sekcii Centrum poradenstva. 

15. Študent, ktorý spĺňa kritériá pre poskytnutie sociálneho, či motivačného štipendia, môže 
o štipendium požiadať prostredníctvom študijného oddelenia. Viac informácií na stránke VŠ 
ZaSP sv. Alžbety http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium.    

Záverečné slovo 

Veríme, že štúdium sociálnej práce na VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave bude pre všetkých 

z Vás radostným obdobím života, v ktorom sa pretne intelektuálne, vedecky a prakticky stimulujúce 

akademické prostredie s kvetnatým, veselým a všestranným študentským životom. Je samozrejmé,         

že Vašim cieľom je získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie a štúdium absolvovať v riadnom čase. 

Prosím vezmite ako priateľskú radu všetko, čo ste si vyššie prečítali. Systematizmus, s ktorým sa na 

akademickej pôde stretnete, nie je Váš nepriateľ, ale naopak, pomôže Vám vybudovať efektívny 

manažment vlastného času, vedomostí, zručností a pripraví Vás dobre na výkon Vášho budúceho 

povolania v akomkoľvek prostredí, či krajine. Dodržiavanie pravidiel Vám pomôže dosiahnuť Váš cieľ 

bez problémov, stresov a napätia, ktoré sú takmer vždy zbytočné. Majte tiež na pamäti,                             

že prípadné čiastočné neúspechy v štúdiu (napr. slabý, či neúspešný výsledok skúšky) nie sú 

tragédiou, ale naopak motiváciou zlepšiť sa, urobiť zmeny vo svojich činnostiach, denných aktivitách, 

a nadobudnúť nové zručnosti a kvality, ktoré môžete získať iba svedomitou prácou. Majte na zreteli, 

že pedagógovia pôsobiaci na VŠ ZaSP Vás v nijakom prípade nechcú deptať, ani vystavovať 

neprimeranému stresu, ale naopak, našou snahou je vzdelávať Vás, pomôcť Vám objaviť Vaše dary, 

rozvinúť Vaše talenty, empatiu, altruizmus, ale aj sebadôveru, rast v poznaní, stabilitu a pod., preto je 

potrebné aby ste si na niektoré metódy, ktoré môže každý pedagóg mať trochu odlišné, zvykli a prijali 

ich ako pomocný nástroj pre Váš profesijný rast. Predovšetkým si však uvedomte, že výsledky Vášho 

štúdia závisia od Vášho nasadenia a odhodlania. Som si istý, že ak budete štúdiu na VŠ ZaSP sv. 

Alžbety v odbore Sociálna práca venovať príslušný čas a energiu, budete úspešní nie len v čiastkových 

výsledkoch, ale vyrastú z Vás profesionáli, na ktorých bude Vaša Alma Mater VŠ ZaSP sv. Alžbety 

a pedagógovia právom hrdí a budete môcť zlepšovať život a jeho kvalitu ľuďom vôkol Vás a právom 

cítiť úspech.       

V Bratislave 2.9.2014      doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH 

       a kolektív administratívnych a pedagogických pracovníkov dennej katedry SP a ŠO 

http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium

