
CERTIFIKOVANÉ ŠTÚDIUM 

MISIJNÁ, CHARITATÍVNA A ROZVOJOVÁ PRÁCA 

(jeho druhý ročník v rámci akademického roka 2016/2017) 

 

 

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

- Forma štúdia: externá, prezenčná – vo forme prednášok 

- Frekvencia výučby: 2 dni v týždni (piatky – od 15:00 hod., soboty- od 8:00 hod.) 

 

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 (stručné INFO na konci na linku): 

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

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


→  podkategória Informácie o štúdiu (rozsiahlejšie info) na linku: 

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/informacie-o-

studiu 
 

 

 

 

- prijímanie prihlášok (poštou alebo osobne): do 26.9.2016 

 

Na adrese katedry: 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

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

Katedra misiológie 

ul. Palackého č. 1 

811 02 Bratislava 

 

Naša POBox adresa:  Palackého č. 1, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 
 

 

- registrácia: 28.9.2016 – zabezpečuje asistentka katedry – Mgr. Mária Tóthová. 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 – 28.septembra 2016 (Streda) – 

v čase od 16:00 -  do 18:00 hod.  (aby to vyhovovalo i Vám pracujúcim) 

(Kto sa nebude môcť dostaviť v tomto termíne, dá sa samozrejme dohodnúť na 

individuálnom dni a prísť sa zaregistrovať podľa dohody. Avšak tento deň je 

stanovený oficiálne pre všetkých vás spoločne, ktorí ste sa na kurz prihlásili.) 

 

 

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!!!) 

 

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/informacie-o-studiu
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie/informacie-o-studiu


Študijný plán kurzu v akademickom roku 2016/2017 

v zimnom (ZS) i letnom semestri (LS) 

 

- študijný plán: Povinné predmety – jadro študijného programu (7 predmetov v ZS, 

7 predmetov v LS). 

  Povinne voliteľné predmety – doplnkové (výber = 5 predmetov v ZS;  

  5 predmetov v LS). 

  Voliteľné predmety – výber podľa záujmu, nie sú povinné k výberu. 

 

Pozn.: 

ZS – zimný semester 

LS – letný semester 

 

- podmienka úspešného absolvovania certifikovaného štúdia:  

1. absolvovanie predpísaných 7 P - povinných predmetov a 5 PV – povinne 

voliteľných (Vami navolených) predmetov / za každý semester. Za 

absolvované predmety získate zápočet za účasť na prednáške  podpis 

prednášajúceho do „indexu“ (pri registrácii dostanete tlačivo so zoznamom 

predmetov, nie klasický index)   

 

2. úspešné absolvovanie kurzu pozostáva tiež zo záverečnej skúšky na konci 

kurzu, ktorá spočíva z vypracovania rešerše na ľubovoľne zvolenú tému 

formou prezentovania témy a osobného rozhovoru s vedúcim katedry 

a pozvaným hosťom. Téma môže byť ľubovoľná, ktorou momentálne žijete 

a ktorá vás nadchla z oblasti sociálno-misijnej, rozvojovo-humanitárnej 

oblasti alebo duchovno-kultúrnej oblasti.  

 

Môže to byť niečo čo vás bezprostredne zaujalo (nejaký film, ktorý Vás 

inšpiroval, článok v novinách, či nejaká upútavka na internete), alebo niečo 

čomu sa dlhšie venujete, čo Vás zaujíma, alebo čomu by ste sa chceli 

v budúcnosti venovať či zamerať, možno v rámci vášho profesijného 

povolania, alebo osobného života. 

 

Práca môže byť v podobe seminárnej práce spracovanej na niekoľko strán (o 

ľubovoľnom počte) a tiež v podobe PowerPointovej prezentácie. Môžete na 

začiatok odprezentovať možno krátke video či film, ktorý Vás inšpiroval pre 

spracovanie danej témy a následne vašu tému odprezentovať. Alebo Vás 

mohol inšpirovať krátky článok či správa zo spravodajstva a témy, ktoré sú 

momentálne aktuálne vo svete i doma a spoločnosť sa nimi zaoberá. 

 

Rešerš by mal pozostávať zo súčasnej literatúry. Téma, ktorá bude 

najzaujímavejšia svojím obsahom a solídne spracovaná v písomnej forme 



a vhodná svojím obsahom, môže byť uverejnená i v našom katedrovom 

časopise “Acta Missiologica“, ktorý už niekoľko rokov pravidelne vychádza 

2 krát do roka na našej Katedre misiológie a ktorý obsahuje zaujímavé 

články z prostredia misií doma i vo svete. 

 

 

 

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. 


