
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
ponúka v školskom roku 2019/2020 možnosť štúdia na detašovanom  pracovisku bl. 
Anny Kolesárovej v Rimavskej Sobote v študijnom odbore sociálna práca v externej 
forme štúdia, sídlo detašovaného pracoviska : Daxnerova 36, budova reformovanej 

cirkvi  Csillagház – Hviezdny dom, Rimavská Sobota 
 
Podmienky prijatia do 1. ročníka na externú formu štúdia v študijnom odbore Sociálna 
práca sú:  

- Vyplnená prihláška, zaplatený poplatok 50 eur za prijímacie konanie na uvedené číslo 
účtu, Životopis, Overená fotokópia maturitného vysvedčenia  

-  Fotokópie za každý školský rok vysvedčení (neoverená) 
- Poplatok 50 eur  za  úhradu  nákladov  spojených  so  zabezpečením prijímacieho  

konania  na   vysokoškolské  štúdium  uchádzač  zaplatí  vkladom  na  účet  VŠ Z a SP  
sv. Alžbety, Bratislava číslo  účtu:   IBAN :  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, 
variabilný symbol: dátum  narodenia (v tvare DDMMRR), do poznámky uviesť meno 
uchádzača.  

- Prijatie na externé štúdium je bez prijímacie konania – t. z.  po odoslaní prihlášky 
a všetkých zákonom predpísaných podkladov bude uchádzač o štúdium prijatý    
doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium zo študijného oddelania VŠ Z a SP sv.  
Alžbety, n. o.  

- Zápisné do prvého ročníka je vo výške 95 eur, čo bude potrebné ku dňu zápisu na 
uvedené č. účtu vložiť a potvrdením sa preukázať v deň zápisu 

- Poplatok za štúdium – za jeden  (zimný) semester  je vo výške  260 eur.  
- Znížený poplatok za zimný semester pre uchádzačov prvého ročníka vo výške 208 eur 

je možné uplatniť si v prípade odoslania komplexnej prihlášky s uvedenými dokladmi 
do 31.01.2019  na študijné oddelenie univerzity alebo na sídlo pracoviska  

 
Prihlášky na štúdium na VS Z a SP sv. Alžbety posielajte na študijné oddelenie  
VŠ Z a SP sv. Alžbety, n. o., Bratislava na uvedenú kontaktnú adresu školy:  
 
VŠ Z a SP sv. Alžbety, n. o.  
p. Alena Bučeková, študijná referentka  
Študijné oddelenie  
Pod Brehmi 4 / A,  Polianky  
P. O. BOX 104  
Bratislava 810 00   
 
V prípade záujmu o bližšie informácie sa môžu záujemcovia informovať, 
kontaktovať aj priamo v kancelárii detašovaného pracoviska na Čerenčianskej 22, 
Rimavská Sobota, kontakt: vedúca pracoviska: doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD. ,   
 alebo na e-mailovej adrese: gallova.andrea16@gmail.com,  
 

mailto:gallova.andrea16@gmail.com



