
CERTIFIKOVANÉ ŠTÚDIUM 

MISIJNÁ, CHARITATÍVNA A ROZVOJOVÁ PRÁCA 

 

 

- Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (2 semestre – zimný, letný) 

- Forma štúdia: externá, prezenčná – vo forme prednášok 

- Frekvencia výučby: 2 dni v týždni (piatky, soboty) 

 

Výučba bude prebiehať súbežne s riadnym štúdijným plánom odboru – Misijná 

a charitatívna práca (Bc., Mgr. stupňa). To znamená - prednášky budete navštevovať 

spoločne s riadnymi dennými a externými študentmi bakalárskeho a magisterského 

stupňa podľa ich naplánovaných a zostavených rozvrhov a v koordinácií s vašim 

študijným plánom – zoznam predmetov v zimnom a letnom semestri - (P) – 

povinných, (PV) – povinne voliteľných a (V) - voliteľných, ktorý dostanete pri 

registrácií. Študijný plán je zostavený z vybraných predmetov, ktoré tvoria 

študijný plán (1. – 5. ročníka) 

 

Misijná skúsenosť s dobrovoľníctvom, alebo skúsenosť v sociálnej či inej oblasti, 

nie sú podmienkou k prihláseniu sa na kurz. 

 

Kurz je určený pre mladých ľudí po strednej škole, študujúcich na VŠ, 

pracujúcich, hľadajúcich zmysel života a naplnenie. 

 

Prijímacie konanie: žiadne. Nástup do kurzu bez prijímacieho konania. Stačí poslať 

prihlášku a zaplatiť poplatok za štúdium. 

 

- Oznam o možnosti štúdia na webe nájdete na: 

Hlavná stránka školy – navigácia na stránke:  http://www.vssvalzbety.sk/ 

Podstránka katedry misiológie - navigácia na stránke: 

(horná lišta → Katedry/Ústavy, lišta naľavo → Navigácia Katedry → podkategória 

→ Katedra misiológie →  podkategória Oznamy) 

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/oznamy 

 

 

 

 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/oznamy


- prijímanie prihlášok: do 20.9.2015 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. 

Katedra misiológie 

ul. Pod brehmi 4/A 

841 03 Bratislava – Polianky  

 

- registrácia: 25.9.2015 – zabezpečuje asistentka katedry. Na registráciu doniesť 

potvrdenie o zaplatení! 

- výška školného: 150 EUR / za semester (bude možnosť aj splátkového kalendára) 

- t.j. celková cena kurzu za akademický rok: 300 EUR 

- potvrdenia o platbe (originál alebo kópia): sa odovzdajú asistentke katedry pri 

registrácií na začiatku akademického roka, dňa – 25.septembra 2015  

 

 

 

Dôležité: 

Študent predkladá v deň registrácie doklad o zrealizovanej úhrade školného t. j. pri 

úhrade hotovostným vkladom predloží kópiu hotovostného vkladu a pri 

bezhotovostných prevodoch je povinný predložiť výpis z účtu, z ktorého bola úhrada 

zrealizovaná alebo potvrdenie z banky o zrealizovanej úhrade. Príkaz na úhradu nie je 

dokladom o zrealizovanej platbe a nebude akceptovaný. (Platby školného prosím 

neuhrádzať poštovou poukážkou!!!) 

 

(Účet školy, na ktorý budete posielať svoje platby za štúdium zvlášť za zimný a letný 

semester, ešte nie je určený. Čakáme na rozhodnutie a informáciu z ekonomického 

oddelenia !!! 

Informácie k úhrade platby (ako č. účtu, VS - variabilný symbol a informáciu k 

platbe pre prijímateľa, ktorú uvediete do poznámky pri hotovostnom vklade 

alebo platbe prevodom na účet) Vám poskytneme koncom augusta. Potom bude 

možné uhradiť školné za zimný semester. 

 

 

Čakajte prosím na bližšie informácie k platbe (poskytnem koncom augusta!!!). 

Avšak prihlášky v prípade záujmu už môžete priebežne posielať.  

 

 

 

 

 

 



Študijný plán kurzu v akademickom roku 2015/2016 

v zimnom (ZS) i letnom semestri (LS) 

 

- študijný plán: Povinné predmety – jadro študijného programu (7 predmetov) / sem. 

  Povinne voliteľné predmety – doplnkové (8 predmetov v ZS;  

  6 predmetov v LS) / sem. 

 

- podmienka úspešného absolvovania certifikovaného štúdia:  

1. absolvovanie predpísaných 7 povinných predmetov a 8 PV (zvolených) 

predmetov / semester – zápočet za účasť na prednáške = podpis 

prednášajúceho do „indexu“ (tlačivo so zoznamom predmetov, nie klasický 

index)   

2. úspešné absolvovanie záverečných skúšok, ktoré pozostávajú z prezentácie 

práce (15-20 strán, lištová väzba) na Vami zvolenú, alebo vybranú tému 

a ústnej skúšky (20 okruhov –  napr. 1. Dysfunkčná rodina, 2. Syndróm 

CAN... a podobne – témy z rôznych oblastí) 

 

 

Čo získaš úspešným absolvovaním tohto ročného kurzu: 

- na záver kurzu bude účastníkom vydaný certifikát 

- získate prehľad v oblasti, ktorá vás zaujíma 

- svojou účasťou na prednáškach – získate predovšetkým teoretické poznatky z danej 

oblasti a základy dobrovoľníctva, ktoré sú zároveň teoretickou prípravou na 

dobrovoľníctvo v praxi, t.j. na možnú účasť v projekte 

 

Kto úspešne absolvuje toto certifikované štúdium, katedra mu ponúkne možnosť 

zúčastniť sa na vybranom projekte katedry. 


