
ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove 

prijíma prihlášky na štúdium v akademickom roku 2014/2015 

na akreditované študijné programy 

 

Študijný program Stupeň Forma štúdia Požiadavky 

Sociálna práca Bc. externé 
SŠ s maturitou; študijný priemer do 3,00 

potvrdenie o praxi (zamestnaní) 

Sociálna práca Bc. denné SŠ  s maturitou; študijný priemer do 3,00 

Sociálna práca Mgr. 
externé 

denné 

 ukončené vzdelanie I. stupňa v študijnom 

programe Sociálna práca, podľa výsledkov 

štátnej skúšky, na externú formu aj potvrdenie 

o praxi (zamestnaní) 

Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve 

(LVM) 
Bc. externé 

 SZŠ s maturitou v odbore Zdravotnícky 

laborant + 2 ročná prax v odbore. 

  

Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve 

(LVM) 
Mgr. 

externé 

 

ukončené vzdelanie I. stupňa v študijnom 

programe LVM, podľa výsledkov štátnej 

skúšky + 1 ročná prax v odbore. 

Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve 

(LVM) 

PhD. 

externé 

denné 

ukončené vzdelanie II. stupňa v študijnom 

programe LVM + 1 ročná prax v odbore pri 

externej forme.  

Ošetrovateľstvo  (OŠ) Bc. 

externé 
 
 

 

 

denné 

SZŠ  s maturitou v študijnom odbore Sestra  + 

2 ročná prax v odbore Sestra, notársky overené 

rozhodnutie o zápise do registra Slovenskej 

komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 SŠ  s maturitou; študijný priemer do 3,00 

Ošetrovateľstvo (OŠ)  Mgr. externé 

ukončené vzdelanie I. stupňa v študijnom 

programe OŠ, podľa výsledkov štátnej skúšky 

+ 1 ročná prax v odbore Sestra, notársky 

overené rozhodnutie o zápise do registra 

Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek. 

Verejné zdravotníctvo (VZ) Bc. externé 

Stredné odborné vzdelanie na SŠ ukončené 

maturitnou skúškou - 3 ročná prax , doloženie 

potvrdenia o absolvovanej odbornej praxi 

v oblasti zdravotníctva (regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, pracovné  zdravotné 

služby, výskumné ústavy zamerané na 

infekčné choroby, neinfekčné hromadne sa 

vyskytujúce choroby, pracovné lekárstvo, 

hygienu, farmaceutické firmy,  nemocnice, 

centrá podpory zdravia, poradne zdravia, 

neštátne organizácie zamerané na ochranu a 

podporu zdravia ľudí, štátna správa v oblasti 

ochrany zdravia a zdravia pri práci) v odbore 

VZ 

 


