OZNAM O ŠTÚDIU
Prezident Zväzu diabetikov Slovenska a rektor

Vysokej školy zdravotníctva

a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava oznamujú, že v akademickom roku 2011/2012
otvárajú nový ročník externého akreditovaného vysokoškolského štúdia 1. stupňa (Bc.) sociálnej
práce so zameraním na edukáciu diabetikov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce
Sv. Alžbety v Bratislave n. o., na detašovanom pracovisku bl. Metoda D. Trčku, Partizánska
ulica 23 v Michalovciach. Vzdelávanie je realizované na základe zmluvy medzi Zväzom
diabetikov Slovenska a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
V súčasnosti študuje v treťom ročníku tohto špecializovaného štúdia

41 študentov zo

Slovenska a z Českej republiky.

PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent Bc. štúdia získa vzdelanie v odbore sociálna práca so zameraním na klientov
s diabetes mellitus, poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva. Ovláda základy
teórie a praxe v sociálnej práci, má vedomosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov
a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený na výkon sociálno – správnych
činností, základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálneho diagnostikovania
a prognózovania,

sociálnej

prevencie,

sociálno

–

právnej

ochrany

a sociálnej

pomoci,

zriaďovania, koordinovania a organizovania sociálnych služieb.
Úlohou edukátora je utváranie a formovanie uvedomelého a zodpovedného správania sa a
konania jedinca i skupiny v záujme podpory, zachovania a obnovy zdravia. Pozitívny vplyv
edukátora na klienta sa realizuje formou získavania nových vedomostí, zmien postojov,
presvedčení, ako aj zmien motivácie prežívania, správania sa a konania človeka. Edukačná
činnosť pomôže ľuďom so zdravotným hendikepom ľahšie a zodpovednejšie zvládnuť starostlivosť
o seba, svoje zdravie a podporí ich snahu o prevenciu možných komplikácií ochorenia, nakoľko
diabetes mellitus je ochorenie, ktorým trpí na Slovensku vyše 320 000 ľudí.

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU:
Štúdium je externé, študent si ho platí sám a výška platieb (zápisného a školného) je
určená vždy na začiatku školského roka. Priamo v budove školy je internát a možnosťou
ubytovania v izbách s nižším aj vyšším štandardom, tiež je možné zabezpečiť si obedy v dňoch
vyučovania v areáli školy .
DOKUMENTY POTREBNÉ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA:
1. vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium – prvý stupeň – alebo spojené – prvý
a druhý stupeň v jednom celku

(tlačivo MŠ SR, 11/2006, dostať v ŠEVT- e alebo je možné

stiahnuť zo stránky Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk/index.php?rootId=527 )
Pokyny k vyplneniu prihlášky nájdete na stránke www.zds.sk v sekcii Vysoká škola.
2. kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole (na overenie údajov) +
vypísané v prihláške, overená kópia maturitného vysvedčenia, prípadne kópia dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2010/2011 doložia
koncoročné vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie dodatočne.
3. podľa § 58 ods. 3 písm. b) vysokoškolského zákona potvrdenie o predchádzajúcom
zamestnaní, prípadne súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý
vykonáva

prácu

vo

verejnom

záujme

podľa

osobitného

predpisu

alebo

je

v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,
k prihláške

doloží

aj

potvrdenie

zamestnávateľa

o trvaní

pracovného

pomeru,

štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,
4. štruktúrovaný životopis (písmo Arial alebo Times New Roman 12), musí obsahovať
v bodoch (pomôcka je tiež na stránke www.zds.sk v sekcii Vysoká škola)
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO 2. KOLA je do 28. júna 2011,
NA ADRESU: Mgr. Lenka Longauerová
Pod Stráňou 86/1
976 62 Brusno

TERMÍN, MIESTO A FORMA PRIJÍMACIEHO POHOVORU:
- orientačný termín pohovoru je júl 2011,
- miesto pohovoru – bude oznámené uchádzačom včas,
- predmetom pohovoru bude všeobecný prehľad.

POPLATOK NA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA:
- je v tomto školskom roku 50 € a uhradiť ho treba prevodom na účet ZDS 0011477787/0900
SlSP, a. s. Bratislava, variabilný symbol 20112012, konštantný symbol 0308, správa pre
prijímateľa – prijímačky priezvisko uchádzača do 28. júna 2011,
- pre zrealizovanie platieb zo zahraničia je potrebné na platobné príkazy uvádzať:
- SWIFT GIBASKBX,
- IBAN SK88 0900 0000 0000 1147 7787,
- adresa banky príjemncu: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
V prípade neúčasti na prijímacom pohovore nebude tento poplatok vrátený, uchádzačovi,
ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol pozvaný na pohovor taktiež nebude poplatok
vrátený.

KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK:
Mgr. Lenka Longauerová, T – mobile: 0903 604 510, Orange: 0917 394 156,
T – Com: 048 41 94 678, mail kontakt: lenkalongi@gmail.com.

