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CERTIFIKOVANÉ ŠTÚDIUM - KURZ 

MISIJNÁ, CHARITATÍVNA A ROZVOJOVÁ PRÁCA 

Katedra misiológie, 

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

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

(akademický rok 2017/2018) 

 

- 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.) 

cca 10 víkendov v zimnom a 10 víkendov v jarnom semestri 
 

Výučba bude prebiehať súbežne s riadnym študijným plánom programu – 

Misijná a charitatívna práca (Bc., Mgr. stupňa).  

Prednášky a semináre budete navštevovať spoločne s riadnymi dennými a externými 

študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa podľa ich naplánovaných a 

zostavených rozvrhov a v koordinácii s vaším študijným plánom (zoznam predmetov 

študijného lánu v zimnom a letnom semestri (P) – povinných, (PV) – povinne 

voliteľných a (V) - voliteľných dostanete pri registrácii). 

 

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: Nástup do kurzu bez prijímacieho konania. Stačí poslať 

prihlášku a zaplatiť poplatok za štúdium. 

 

- Prijímanie prihlášok (poštou alebo osobne) do 5.10.2017 na adrese katedry: 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Katedra misiológie 

ul. Palackého č. 1 

811 Bratislava 

Poštová adresa:  P.O.Box 104, 810 00 Bratislava 

 

- Kontaktná osoba – asistentka katedry: 
Mgr. Mária Tóthová, tel.: 0903 723 899, email: asistentmisia@vssvalzbety.sk 

- Registrácia uchádzačov:  

5.10.2017 od 14:00 do 18:00 hod. na adrese katedry.   

Na registráciu prineste potvrdenie o zaplatení poplatku za zimný semester.  

 

- Výška poplatku za semester: 150 EUR (možnosť aj splátkového kalendára) 

- Celková cena kurzu za akademický rok: 300 EUR 
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- Spôsob platby: hotovostným vkladom alebo bezhotovostným bankovým prevodom 

na nižšie uvedený účet (prosíme neuhrádzať poštovou poukážkou): 

Číslo bankového účtu:  

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634 

SWIFT kód banky: TATRSKBX  

Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 

Variabilný symbol (VS): dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (dôležité uviesť) 
 

Do poznámky alebo informácie pre príjemcu treba uviesť vaše  Meno a Priezvisko s 

poznámkou kurz MCHRP. 
 

Príklad:    Ján Tuhý  kurz MCHRP 

 

- Potvrdenie o platbe (originál alebo kópia):  

odovzdajte asistentke katedry pri registrácii na začiatku kurzu dňa 5. októbra 2017  

(kto sa nebude môcť dostaviť z vážnych dôvodov v tomto termíne, dá sa dohodnúť na 

individuálnom termíne registrácie). 

 

- Podmienka úspešného absolvovania certifikovaného štúdia:  

1. Absolvovanie predpísaných 9 povinných predmetov (P) a vybraných 4 povinne 

voliteľných predmetov (PV) v zimnom semestri a 7 povinných predmetov (P) a 5 

povinne voliteľných premetov (PV) v letnom semestri. Za absolvované predmety 

získate zápočet za účasť na prednáške alebo seminári, čiže podpis prednášajúceho 

do záznamového hárku. Tento hárok dostanete pri registrácii. 

 

2. Úspešné absolvovanie kurzu pozostáva tiež zo záverečnej skúšky na konci kurzu, 

ktorá spočíva z vypracovania rešerše na zvolenú tému formou prezentovania témy 

a osobného rozhovoru s vedúcim katedry a pozvaným hosťom. Téma, ktorá bude 

najzaujímavejšia svojím obsahom a solídne spracovaná v písomnej forme, môže 

byť uverejnená i v akademickom časopise katedry “Acta Missiologica“. 

 

 

- Čo získate úspešným absolvovaním kurzu: 

 na záver kurzu bude účastníkom vydaný certifikát, 

 získate poznatky z oblasti, ktorá vás zaujíma, 

 môžete nadobudnúť kontakty a nových priateľov,  

 možnosť zúčastniť sa na vybranom projekte VŠ sv. Alžbety  

(Kambodža, India, Afrika, Slovensko, prípadne iné cieľové krajiny). 


