VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, n. o., BRATISLAVA
ÚSTAV SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM
Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram I

Pokyny k přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Ošetrovateľstvo
V akademickém roce 2022/2023 se otevírá bakalářské studium v oboru Ošetrovateľstvo (Ošetřovatelství) k
získání kvalifikace k výkonu zdravotnické profese všeobecná sestra. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří
mají středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi VOŠ zdravotnických mohou studovat dle
individuálního studijního plánu.

Pokyny pro uchazeče:




přihláška: řádně vyplněny všechny kolonky aktuálního formuláře přihlášky (ke stažení na webu),
na přihlášku a do životopisu uveďte kontaktní telefon a e-mailovou adresu!
přílohy:
o všechna výroční vysvědčení z průběhu středoškolského studia (neověřené kopie) + výpis známek
s vypočteným průměrem v přihlášce,
o maturitní vysvědčení nebo diplom a vysvědčení o absolutoriu z VOŠ (ověřená kopie);
uchazeči, kteří absolvují SŠ/VOŠ ve školním roce 2021/2022, doloží tyto doklady a neověřenou kopii
vysvědčení z posledního ročníku dodatečně, nejpozději v den zápisu,
o doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
o potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (kritéria stanovuje Vyhláška č. 271/2012 Sb.),
o životopis (podepsaný).

Řádně doložené doklady jsou důležité k zahájení přijímacího řízení.
Přihláška neúplná nebo na starém a neplatném formuláři nebude akceptována!

Informace o úhradě poplatků do zahraničí:
pro zrealizování plateb ze zahraničí je potřeba na platební příkaz uvést:
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0771 8371
(při platbě přes ČSOB neuvádějte IBAN, ale pouze číslo účtu 4007718371/7500)
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa příjemce: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, 810 00 Bratislava
Adresa banky příjemce: Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Bratislava, Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava;
Variabilní symbol – uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR.
Výše poplatku za přijímací řízení je 50 EUR (peněžní ústav, kde budete provádět platbu, sám převede na Kč
podle aktuálního kurzu Kč/EUR). Další poplatky spojené se studiem (zápisné a školné) stanovuje směrnice
rektora, která je ke stažení na webové stránce školy www.vszsp.cz, záložka Uchazeči. Vzhledem ke snížení
školného pro studenty studující na našem ústavu se na ně případné slevy na poplatcích či jejich odpuštění
nevztahuje.
Vaše dotazy k průběhu studia zodpoví v pracovní době asistent ředitelky ústavu Mgr. Peter Vadócz,
tel. +420 775 102 980, e-mail: asistent@vszsp.cz .

Přihlášky s přílohami zasílejte na adresu:
Ústav sv. Jana N. Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety
Jiráskovy sady 240
261 01 Příbram I
Veškeré informace o vysoké škole najdete na webových stránkách www.vszsp.cz a www.vssvalzbety.sk .
tel.: +420 775 102 980
IČO (SR): 31821979, DIČ (SR): 2021302151
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Pokyny k přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Sociálna práca
V akademickém roce 2022/2023 se otevírá bakalářské studium v oboru Sociálna práca (Sociální práce) k
získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří mají
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi VOŠ, studijního programu Sociální práce, mohou
studovat dle individuálního studijního plánu.

Pokyny pro uchazeče:





uchazeč si může zvolit formu studia denní kombinovanou (tříletou) nebo externí (čtyřletou),
přihláška: řádně vyplněny všechny kolonky aktuálního formuláře přihlášky (ke stažení na webu),
na přihlášku a do životopisu uveďte kontaktní telefon a e-mailovou adresu!
přílohy:
o všechna výroční vysvědčení z průběhu středoškolského studia (neověřené kopie) + výpis známek
s vypočteným průměrem v přihlášce,
o maturitní vysvědčení nebo diplom a vysvědčení o absolutoriu z VOŠ (ověřená kopie);
uchazeči, kteří absolvují SŠ/VOŠ ve školním roce 2020/2021, doloží tyto doklady a neověřenou kopii
vysvědčení z posledního ročníku dodatečně, nejpozději v den zápisu,
o doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
o životopis (podepsaný).

Řádně doložené doklady jsou důležité k zahájení přijímacího řízení.
Přihláška neúplná nebo na starém a neplatném formuláři nebude akceptována!

Informace o úhradě poplatků do zahraničí:
Pro zrealizování plateb ze zahraničí je potřeba na platební příkaz uvést:
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0771 8371
(při platbě přes ČSOB neuvádějte IBAN, ale pouze č. ú. 4007718371/7500)
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa příjemce: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, 810 00 Bratislava
Adresa banky příjemce: Československá obchodná banka, a. s.,
pobočka Bratislava, Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava
variabilní symbol – uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR.
Výše poplatku za přijímací řízení je 50 EUR (peněžní ústav, kde budete provádět platbu, sám převede na Kč
podle aktuálního kurzu Kč/EUR). Další poplatky spojené se studiem (zápisné a školné) stanovuje směrnice
rektora, která je ke stažení na webové stránce školy www.vszsp.cz, záložka Uchazeči. Vzhledem ke snížení
školného pro studenty studující na našem ústavu se na ně případné slevy na poplatcích či jejich odpuštění
nevztahuje.
Vaše dotazy k průběhu studia zodpoví v pracovní době asistent ředitelky ústavu Mgr. Peter Vadócz,
tel. +420 775 102 980, e-mail: asistent@vszsp.cz .

Přihlášky s přílohami zasílejte na adresu:
Ústav sv. Jana N. Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram I
Veškeré informace o vysoké škole najdete na webových stránkách www.vszsp.cz a www.vssvalzbety.sk .
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Pokyny k přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program
Urgentná zdravotná starostlivosť
V akademickém roce 2022/2023 se otevírá bakalářské studium v oboru Urgentná zdravotná starostlivosť
(Urgentní zdravotní péče) k získání kvalifikace k výkonu profese zdravotnického záchranáře. Ke studiu se
mohou hlásit absolventi středních škol s maturitou. Uchazeči se mohou též přihlásit ke zvýhodněnému paralelnímu
bakalářskému studiu ošetřovatelství – podrobnosti na další straně („Bc. et Bc. program“). Absolventi VOŠ
zdravotnických mohou studovat dle individuálního studijního plánu.

Pokyny pro uchazeče:





uchazeč si může zvolit formu studia denní kombinovanou (tříletou) nebo externí (čtyřletou – časově méně
náročná s praxí posunutou od 2. do 4. ročníku, jinak jsou obsah studia a hodinová dotace totožné),
přihláška: řádně vyplněny všechny kolonky aktuálního formuláře přihlášky (ke stažení na webu),
na přihlášku a do životopisu uveďte kontaktní telefon a e-mailovou adresu!
přílohy:
o všechna výroční vysvědčení z průběhu středoškolského studia (neověřené kopie) + výpis známek
s vypočteným průměrem v přihlášce,
o maturitní vysvědčení ze SŠ (ověřená kopie); uchazeči, kteří absolvují SŠ ve školním roce 2021/2022 je
doloží spolu s neověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku dodatečně, nejpozději v den zápisu,
o doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
o potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (kritéria stanovuje Vyhláška č. 271/2012 Sb.),
o životopis (podepsaný).

Řádně doložené doklady jsou důležité k zahájení přijímacího řízení.
Přihláška neúplná nebo na starém a neplatném formuláři nebude akceptována!

Informace o úhradě poplatků do zahraničí:
pro zrealizování plateb ze zahraničí je potřeba na platební příkaz uvést:
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0771 8371
(při platbě přes ČSOB neuvádějte IBAN, ale pouze číslo účtu 4007718371/7500)
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa příjemce: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, 810 00 Bratislava
Adresa banky příjemce: Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Bratislava, Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava;
Variabilní symbol – uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR.
Výše poplatku za přijímací řízení je 50 EUR (peněžní ústav, kde budete provádět platbu, sám převede na Kč
podle aktuálního kurzu Kč/EUR). Další poplatky spojené se studiem (zápisné a školné) stanovuje směrnice
rektora, která je ke stažení na webové stránce školy www.vszsp.cz, záložka Uchazeči. Vzhledem ke snížení
školného pro studenty studující na našem ústavu se na ně případné slevy na poplatcích či jejich odpuštění
nevztahuje.

Přihlášky s přílohami zasílejte na adresu:
Ústav sv. Jana N. Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram I
Veškeré informace o vysoké škole najdete na webových stránkách www.vszsp.cz a www.vssvalzbety.sk .
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Nabídka pro uchazeče o studium oboru
Urgentná zdravotná starostlivosť:

„Bc. et Bc. program“
 Získejte ještě širší uplatnění ve zdravotnictví současným dosažením kvalifikace
zdravotnického záchranáře a všeobecné sestry a titulu Bc. v obou oborech.
 Připravte se na budoucnost a získejte též kvalifikaci všeobecné sestry pro případ, že
fyzicky a psychicky velmi náročnou práci zdravotnického záchranáře už z nějakého
důvodu (úrazu, nemoci aj.) již nebudete moci nebo chtít vykonávat a své zdravotnické
zkušenosti a praxi přesto budete chtít dále využívat v klidnějším a fyzicky méně
náročném pracovním prostředí.
 Využijte náš „Bc. et Bc. program“ a přihlaste se k paralelnímu studiu tříletých
bakalářských studijních programů Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS) a současně
Ošetrovateľstvo (OŠE).
 Během studia programu UZS si doplníte 10 zkoušek, které má obor OŠE navíc, protože
ostatní kompatibilní předměty (a mnohé další) obor UZS obsahuje.
 Ve 3. ročníku absolvujete na začátku léta státní závěrečnou zkoušku z oboru UZS a na
konci léta státní závěrečnou zkoušku z oboru OŠE.
 Školné za paralelní studium oboru OŠE v „Bc. et Bc. programu“ je pouze 50 EUR za
semestr (tj. 300 EUR, netrvá-li nad 3 roky).

V případě zájmu o tuto nabídku uveďte na 1. straně přihlášky dole kromě oboru Urgentná
zdravotná starostlivosť také obor Ošetrovateľstvo.
Tato nabídka platí pouze pro uchazeče o studium oboru Urgentná zdravotná starostlivosť na naší
škole.
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