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Absolventi vysokých škôl pozor ! 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave, Ústav doplňujúceho pedagogického 

štúdia, otvára v akademickom roku 2020/21 podľa § 66 ods. 5 Zákona NR SR č. 138/2019  Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov 

schválený program kvalifikačného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 2020/11303-3-A2230 zo dňa 25. augusta 2020 s názvom: 

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

vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca (v súlade s § 44  

ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. a v znení neskorších predpisov) 

Rozsah vzdelávania: 210 hodín 

(štandardná dĺžka 2 roky = 4 moduly), úvod do štúdia – 3 h, pedagogicko-psychologický základ – 90 h, sociálno-

vedný základ – 20 h, odborovo-didaktický tematický celok- 50 h, pedagogická prax – 40 h, záverečná práca – 7 h) 

Externé vzdelávanie – prezenčná forma 

Cieľová skupina: Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľskom programe odboru sociálna 

práca. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľskom programe v príbuzných študijných 

odboroch s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky v predmete sociálna práca.  

Hlavným cieľom programu DPŠ je  v súlade s § 5 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 361/2019 Z.z. získanie 

kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, v neučiteľskom študijnom odbore 

sociálna práca a v príbuzných študijných odboroch.  

                                                                                                                  

DPŠ otvárame na pracoviskách v rámci SR:  
Východoslovenský región – pracovisko MICHALOVCE 

Východoslovenský región – pracovisko PREŠOV 

Stredoslovenský región – pracovisko BANSKÁ BYSTRICA  

Západoslovenský región – pracovisko BRATISLAVA 

Západoslovenský región – pracovisko DUNAJSKÁ STREDA  

 

Ďalšie informácie o prihláške, platbe a podmienkach absolvovania, prípadne dokladu o absolvovaní 

štúdia predkladáme na webovej stránke našej vysokej školy www.vssvalzbety.sk link DPŠ. Štúdium sa  

prispôsobuje  pracovným povinnostiam frekventantov, vždy podľa dohody pri zápise na štúdium.  

 

                                            Tešíme sa na spoluprácu! 

 

Koordinátori DPŠ: 

Michalovce – Mgr. Gabriela ŠAMUDOVSKÁ  studijnemi@gmail.com 

Prešov – Mgr. Monika DANCÁKOVÁ dancakova@usvaz.sk 

Banská Bystrica – Ing. Denisa IVANIČOVÁ d.ivanicova@gmail.com 

Bratislava – PhDr. Monika KATUNSKÁ ustav.blahu@seuniversity.eu 

Dunajská Streda – Mgr. Erich SCHLESINGER collegiumds2@gmail.com 

 

 

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD., v.r. 

vedúca Ústavu a odborná garantka DPŠ 

 

 

 

Vyplnenú prihlášku, kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 2. stupňa štúdia zasielajte buď na 

korešpondenčnú adresu (viď nižšie) alebo elektronicky na zlata.ondrusova@gmail.com 
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