
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Akreditované študijné programy kvalifikačného vzdelávanie Doplňujúceho pedagogického štúdia 

platné od 25.08.2020 

 

Študijný program pracovisko stupeň forma dĺžka štúdia titul jazyk 

1. Sociálna práca Bratislava kvalifikačné vzdel. externá 2.r./210 hod. / slovenský 

2. Sociálna práca Bratislava kvalifikačné vzdel. externá 2.r./210 hod. / slovenský 

3. Sociálna práca Bratislava kvalifikačné vzdel. externá 2.r./210 hod. / český 

 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydalo potvrdenie o schválení programu 

kvalifikačného vzdelávania pre absolventov neučiteľského študijného programu 2. stupňa 

vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca s názvom: Doplňujúce pedagogické štúdium 

na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo 

nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca, pod evidenčným číslom: 34/2020-DPŠ, 

dňa 25.08.2020 s platnosťou do 24.08.2025.  

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydalo potvrdenie o schválení programu 

kvalifikačného vzdelávania pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľskom 

študijnom programe študijného odboru sociálna práca alebo v príbuznom študijnom odbore s 

podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky v predmete sociálna práca, s názvom: 

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné 

vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca pod 

evidenčným číslom: 5/2021- DPŠ, dňa 09.02.2021 s platnosťou do 08.02.2026. 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  ČR, udelilo akreditáciu "k provádení vzdělávacího 

programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování" pre Program štúdia pedagogických vied na 

výkon pedagogickej činnosti učiteľa odborných predmetov sociálneho zamerania, dňom 

21.09.2021 s platnosťou do 20.09.2024 pod č.: MSMT-13511/2021-4-617.  

  

 Základný program DPŠ sa realizuje v súlade s § 44, ods. 3,  zákona 138/2019 Z.z. na Inštitúte 

doplňujúceho pedagogického štúdia sv. Matky Terezy - Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave v spolupráci s pracoviskami vysokej školy. 

 Absolvovaním DPŠ nadobudne absolvent teoretické vedomosti v pedagogicko-

psychologickom, sociálno-vednom a odborovo-didaktickom celku a praktické zručností počas praxe 

v predpísanom rozsahu. Program umožňuje nadobudnúť kompetencie pre organizovanie, riadenie 

vyučovacích predmetov, ktoré nadväzujú na obsah absolvovaného študijného odboru sociálna práca 

alebo príbuzného študijného odboru, s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky v predmete 

sociálna práca. Absolvent získa vedomostí o nových stratégiách vzdelávania (multikultúrny 

a globálny rozmer, tolerancia, aktuálne praktické témy,...) a uplatňovania vedomostí v praxi, nové 

modely učenia objavovaním, výkladom, rešpekt k individuálnemu vývoju žiaka (metódy, typy 

a nástroje). Myslenie, konanie a motiváciu pri tvorbe sociálnych vzťahov na rôznych úrovniach vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Spoluprácu s rodinou, školskou samosprávou a nadväzujúcimi 

orgánmi štátnej a verejnej správy.  Projektovanie výučby – kvalita, systém, kompetencie, špecifické 

ciele, princípy, štandardy a učebné osnovy. Občianske a kultúrne povedomie a orientáciu v obsahoch 



vzdelávania a v ich efektívnej transformácii pre didaktické účely. Špecifické otázky práv a povinností 

učiteľov, osobitnú pozornosť venujeme informačno-komunikačným technológiám.   

 Pre zabezpečenie kvality sme prijali opatrenia k obsahu vzdelávania: Získať vedomosti zo 

všeobecnej pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky profesných predmetov obsahovo 

nadväzujúcich na vysokoškolský študijný odbor sociálna práca. Dosiahnuť pedagogickú spôsobilosť 

učiteľa odborných predmetov pre absolventov neučiteľských študijných programov študijného 

odboru sociálna práca. Získať poznatky o štátnych vzdelávacích programoch a o tvorbe školských 

vzdelávacích programoch. Oboznámiť sa s problematikou sústavy, riadenia a správy regionálneho 

školstva, zvládnuť uplatňovanie školskej legislatívy v praxi stredných škôl. Poznať špecifiká 

učiteľského povolania. 

 K priebehu vzdelávania: Štúdium je stanovené ako externé, prezenčnou formou, v rozsahu   

210 hodín, v trvaní spravidla dva roky,  v študijných skupinách 25-35 účastníkov. Celková dĺžka 

štúdia obsahuje 4 moduly (z toho 3 moduly: Pedagogicko-psychologický základ tvorí 90 hodín, 

Sociálno-vedný základ tvorí 20 hodín, Odborovo-didaktický tematický celok tvorí 50 hodín a 

Pedagogická prax je určená na  40 hodín).   

 K ukončeniu vzdelávania: Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška pred komisiou. 

Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované odborovo-didakticky  a jej rozsah  je 

40-50 strán. Záverečnú prácu posudzuje oponent, na ktorého posúdenie študent reaguje pri 

záverečnej skúške. Záverečnú skúšku tvorí odborný dialóg (colloquium) so zameraním na všeobecnú 

pedagogiku, psychológiu a didaktiku. Po úspešnom absolvovaní obhajoby záverečnej práce 

a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, absolvent získava vysvedčenie o pedagogickej 

spôsobilosti učiteľa profesijných predmetov. 

 Požiadavky  na pedagogických a odborných zamestnancov: vysokoškolské vzdelanie 

najmenej druhého stupňa, ktoré sa viaže na vyučovanie jednotlivých modulov a tém DPŠ, najmenej 

päť rokov pedagogickej praxe v príslušnom odbore.  

 Materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania: Účastníci DPŠ majú 

k dispozícii knižnice Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, s dostupnou 

študijnou literatúrou, so zameraním na študijný program. Všetky pracoviská VŠ sú vybavené 

informačno-komunikačnými prostriedkami potrebnými na vzdelávanie, ktoré sú poskytované 

bezplatne. 

 

 

 


