
  

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 

Katedra sociálnej práce – externá forma 
Nám. 1. mája č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava 

 

Info pre uchádzačov o štúdium v ak. roku 2014/15 

1 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

SOCIÁLNEJ PRÁCE NA VŠZSP SV. ALŽBETY, EXTERNÁ FORMA 

ŠTÚDIA, BRATISLAVA 

  

  
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA  

 

- zabezpečovanie výučby študentov VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave je v kompetencii 

Katedry sociálnej práce VŠZSP sv. Alžbety. 

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

externa/rozvrhy  je možné si pozrieť (pre lepšiu orientáciu) rozvrhy aktuálne 

študujúcich ročníkov. Ako z nich vidno, študenti každého ročníka sú rozdelení do 

skupín.  

- je možnosť vybrať si z dvoch typov skupín – týždňovej, kde výučba prebieha len 

v pracovných dňoch, a víkendovej, kde výučba prebieha počas piatkov a sobôt.  

- časovo výučba prevažne trvá od 8:00 hod. do cca 18:00 hod. 

- výučba zimného semestra 1. ročníka/ I. stupňa prebieha zvyčajne koncom septembra 

až začiatkom novembra, výučba letného semestra – koncom februára až začiatkom 

apríla. 

- do skupín sa uchádzači zapisujú ihneď po zápise do ročníka.  

- výber typu skupiny je dobrovoľný. 

- čo sa týka skúšok, tieto prebiehajú prevažne v pracovných dňoch a prevažne 

popoludní. Skúšky aktuálne študujúcich ročníkov je možné si pozrieť na linku: 

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

externa/harmonogram-skusok  

 

UZNÁVANIE SKÚŠOK 

 

- pokiaľ študent študoval na inej VŠ, kde mal identické (príbuzné) predmety, ako sú na 

VŠZSP sv. Alžbety, je možné tieto skúšky uznať.  

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-socialnej-prace-externa/rozvrhy
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-socialnej-prace-externa/rozvrhy
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-socialnej-prace-externa/harmonogram-skusok
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-socialnej-prace-externa/harmonogram-skusok
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- podmienky: skúška bola absolvovaná pred menej ako 5-timi rokmi a bola hodnotená 

hodnotením A-D.  

- pri podávaní žiadosti o uznanie skúšky je nutné doložiť výpis známok z VŠ, na ktorej 

bola skúška absolvovaná, potvrdený študijným oddelením danej školy a informačné 

listy daných predmetov. 

- ďalšie podrobnosti budú poskytnuté po zápise do ročníka. 

 

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM 

 

- informácie o poplatkoch nájdete v smernici o poplatkoch na linku: 

http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 


