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Absolventi a študenti všetkých vysokých škôl pozor ! 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav doplňujúceho pedagogického 

štúdia, otvára v akademickom roku 2015/16 doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona 

č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

AKREDITOVANÉ ODBORY 
 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov sociálneho zamerania – učiteľ. (Absolvent študijného 

programu druhého stupňa neučiteľských študijných odborov (Mgr.) v študijnom 

odbore „sociálna práca“ a príbuzných študijných odborov druhého stupňa 

neučiteľských odborov (Mgr.), v ktorých boli vykonané štátne skúšky v študijnom 

odbore „sociálna práca“.)    

 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov sociálneho zamerania – študent. (Poslucháč denného alebo 

externého študijného programu druhého stupňa v neučiteľskom  študijnom odbore 

„sociálna práca“ alebo poslucháč príbuzných študijných programoch druhého stupňa 

neučiteľských odborov a vykonané štátne skúšky (štátna skúška z predmetu „sociálna 

práca“). 

 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa  

zdravotníckych predmetov – učiteľ. (Absolvent študijného programu druhého 

stupňa neučiteľských študijných odborov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah 

nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne 

skúšky v študijných odboroch „ zdravotníckych predmetov“, ktoré má akreditované 

VŠZaSP sv. Alžbety (nelekárske zdravotnícke predmety – „ošetrovateľstvo“, 

„laboratórne vyšetrovacie metódy“, “verejné zdravotníctvo“). 

 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľ 

zdravotníckych predmetov – študent. (Poslucháč denného alebo externého 

študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných, ktorých obsah 

nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne 

skúšky v študijných odboroch „ zdravotníckych predmetov“, ktoré má akreditované 

VŠZaSP sv. Alžbety (nelekárske zdravotnícke predmety – „ošetrovateľstvo“, 

„laboratórne vyšetrovacie metódy“, “verejné zdravotníctvo“). 
                                                                                                                  

DPŠ otvárame na pracoviskách v rámci SR: Bratislava/Dolná Krupá, Nové Zámky, 

Skalica, Dunajská Streda/Gabčíkovo, Piešťany, Partizánske, Banská Bystrica, Žilina, 

Trstená/Dolný Kubín, Rožňava, Košice, Prešov, Michalovce. 
 

Doplňujúce informácie: Informácie o prihláške, platbe, dĺžke štúdia a podmienkach 

absolvovania, prípadne dokladu o absolvovaní štúdia predkladáme na webovej stránke našej 

vysokej školy www.vssvalzbety.sk link DPŠ. Štúdium sa plne prispôsobuje  pracovným 

povinnostiam frekventanta (zväčša víkendové - blokovo, prípadne v podvečerných hodinách).  

 

http://www.vssvalzbety.sk/

