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FAKULTA PRÁVA Janka JESENSKÉHO, študijný odbor „PRÁVO“

FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY, študij-
ný odbor „VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA“

FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ, študijný odbor „SOCIÁLNA 
PRÁCA“

Forma štúdia:  denná a externá (Fakulta sociálnych štúdií aj kombinovaná)
Forma podania prihlášky:

a) písomne na adresu Vysoká škola Danubius, Richterova ul. 1171, 
925 21 Sládkovičovo, Slovenská Republika

b) elektronicky podľa pokynov na web stránke konkrétnej fakul-
ty VŠD
http://www.fpjj.sk;http://www.fvpvs.sk;http://www.fss.sk/

Miesto konania prijímacieho pohovoru: 
Vysoká škola Danubius, Richterova ul. 1171,  
925 21 Sládkovičovo, Slovenská Republika

Poplatok za prijímacie konanie (všetky fakulty VŠD): 
35 EUR v zmysle platnej smernice o poplatkoch pre príslušný aka-
demický rok- uvedené na web stránke školy aj fakúlt.

Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet alebo poštovou 
poukážkou. Pri platbe prevodným príkazom žiadame uviesť do 
popisu platby meno a priezvisko uchádzača a rodné číslo 
č.ú.: 0201927056/0900 
Názov a adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., ul. Fučíkova, 
925 21 Sládkovičovo 
IBAN: SK690900 000 0000 201927056 
BIC: GIBASKBX
ŠS: (v prípade FPJJ 311004, FVPaVS 311077, FSŠ 311078) 
popis platby: meno a priezvisko, rodné číslo

Ročný poplatok za školné: 
v zmysle platnej smernice o poplatkoch  
pre príslušný akademický rok (platí sa po prijatí  
na štúdium ku dňu zápisu po vystavení faktúry.)

Termín podania prihlášok  
na 1. stupeň štúdia – Bc.: 

na I. kolo prijímacích konaní  na všetky fakulty VŠD:  
do 30. apríla 2014, 
na II. kolo prijímacích konaní na všetky fakulty VŠD: 
do 31. augusta 2014.

Termín podania prihlášok 
na 2. stupeň štúdia – Mgr.:

Fakulta práva JJ, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy:  
do 15. septembra 2014
Fakulta sociálnych štúdiína I. a II. kolo prijímacích konaní: prie-
bežne

Presné termíny prijímacích konaní na jednotlivých fakultách VŠD budú uverejne-
né na webových stránkach fakúlt VŠD.

Vysoká škola Danubius tento rok vstúpila do deviateho roku svojej pô-
sobnosti na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti 
má tri fakulty, Fakultu práva Janka Jesenského, Fakultu sociálnych štúdií 
a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy. Zároveň vysoká škola pri-
pravuje k akreditácii celý rad nových študijných odborov, ktoré význam-
ne rozšíria spektrum štúdia možno už v tomto školskom roku, napríklad 
marketingová komunikácia, medzinárodné vzťahy, anglistika a amerika-
nistika, ošetrovateľstvo, či cestovný ruch, hotelierstvo, turizmus a služby. 

Vysoká škola Danubius bola založená 31. mája 2005 ešte pod názvom Vysoká škola v Slád-
kovičove uznesením vlády SR ako súkromná vysoká škola. V súčasnosti Vysoká škola Danu-
bius ponúka akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Zároveň je 
oprávnená vykonávať rigorózne konania. Aktuálne na Vysokej škole Danubius študuje pri-
bližne 2200 študentov. Vysoká škola Danubius svojím pôsobením rozvíja a podporuje mo-
derné trendy výuky. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborník-
mi a vzdelancami. Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením podľa 
najnovších trendov vzdelávania v EÚ. 

Poslaním Vysokej školy Danubius je poskytovať vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie európ-
skej kvality, pružne reagovať na spoločenský dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej 
a jazykovo pripravenej pracovnej sile v každom regióne, uskutočňovať základný a aplikova-
ný výskum korešpondujúci s potrebami vedomostnej spoločnosti a spoločenskej praxe. Dl-
hodobý zámer vysokej školy úzko súvisí s profilom školy, jej poslaním a personálnym zabez-
pečením výchovno-vzdelávacej a vedeckej práce. Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských 
učiteľov, ich dlhodobá vysokoškolská pedagogická prax a bohaté skúsenosti z vedeckej 
práce poskytujú dostatočné predpoklady na dynamický rozvoj akreditovaných študijných 
programov (sociálna práca, verejná politika a verejná správa, právo), vedných odborov 
a rovnako aj riešenie odborne náročných úloh vedeckého výskumu, rozvoja a inovácií. Vy-
soká škola Danubius poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch denného i externého 
štúdia na Fakulte práva Janka Jesenského, v Bc. a Mgr. stupni vysokoškolského vzdelávania 
v dennej a externej (kombinovanej) forme štúdia na Fakulte verejnej politiky a verejnej sprá-
vy a na Fakulte sociálnych štúdií.

O vysokej úrovni vzdelávania na Vysokej škole Danubius svedčí aj celý rad možností štúdia 
v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus. Naša škola 
má širokú medzinárodnú spoluprácu, poskytuje možnosť získania dvojitých diplomov v za-
hraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj 
magisterského štúdia časovo neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl. 

Vysoká škola Danubius je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny a vy-
soko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučova-
cie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogic-
ký a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých 
slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách. 

Od Vás naša škola očakáva túžbu po vedomostiach a veľa trpezlivosti na ceste k najvzne-
šenejším métam, k poznaniu a vzdelaniu, ktoré sa stanú základom Vášho kvalitného a plno-
hodnotného života.

prof. Mgr. 
Miroslav Daniš, CSc.
rektor ad interim
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VZDELÁVACIE 
A INFORMAČNO-

KONZULTAČNÉ 
STREDISKÁ 

VŠD

Trenčín je jedno z najstarších slovenských miest. Nachádza sa na rieke Váh na západ-
nom Slovensku, blízko hraníc s Českom. Mesto je vzdialené približne 120 km severovýchod-
ne od hlavného mesta Slovenska – Bratislavy. Vďaka strategicky výhodnej polohe miesta tu 
bol vybudovaný Trenčiansky hrad. Aj v súčasnosti je Trenčín významným centrom obchodu, 
hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla a pobočky tu majú mnohé inštitúcie a spoloč-
nosti. Dlhoročnú tradíciu v meste majú výstavy a veľtrhy, mesto je známe i ako mesto módy.
Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Počtom obyvateľov je 
Trenčín 9. najväčším slovenským mestom. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej 
republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja.

VIKS Trenčín vzniklo 26.2.2004. Orientácia centra je smerovaná na organizovanie 
a realizáciu rôznych foriem vzdelávacích aktivít. Obsahovo – tematicky sú tieto 
zamerané na výučbu cudzích jazykov, rekvalifikačné kurzy orientované na prob-
lematiku účtovníctva, miezd, ekonomiky, daní, služieb a remesiel potrebných 
pre živnostenské podnikanie, semináre, kurzy a školenia k aktuálnym otázkam, 
poradenstvo pri hľadaní zamestnania a uplatnenie sa na trhu práce, andrago-
gické poradenstvo v otázkach ďalšieho vzdelávania. Samotnému centru taktiež 
Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR udelila akreditácie na viaceré vzde-
lávacie aktivity a kurzy.

VIKS Trenčín má bohaté skúsenosti s organizovaním rôznych (krátkodobých, 
strednodobých, dlhodobých) foriem vzdelávania. Pri ich realizácii sa opiera 
o kvalifikované zázemie lektorov, odborníkov, inštruktorov a poradcov, s ktorý-
mi spolupracuje. Využíva európsku metodiku vzdelávania dospelých a mládeže, 
pozornosť venuje ďalšiemu vzdelávaniu lektorov. Priebežne modifikuje a aktua-
lizuje obsahové zameranie, didaktické a metodické zabezpečenie svojej vzdelá-
vacej činnosti. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje vo vlastných priestoroch IKS. 
Celá budova je pokrytá wi-fi signálom s možnosťou bezplatného pripojenia na 
internet. IKS disponuje 13 učebňami s kapacitou 15 – 80 miest, ktoré sú vybavené 
štandardným nábytkom a zariadením a spĺňajú príslušné hygienické požiadav-
ky. Pre potreby výučby je k dispozícii potrebná didaktická technika – keramické 
a plastové tabule, flipcharty, zariadenia pre videoprojekciu, spätnú projekciu, 
data projekciu, prenosné PC, videokamera.

V tomto stredisku VŠD v akademickom roku 2014/2015 otvára štúdium 
v ŠO: Verejná politika a verejná správa, Sociálna práca a Právo.

VIKS Trenčín
Kontakty:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Nám. SNP 9, 

911 01 Trenčín
č. tel.: 032/7430721

č. faxu: 032/7430677
      e-mail: vajak@vajak.sk

Naša vysoká škola Vám ponúka štúdium v rámci vzdelávacích centier vo 
viacerých mestách SR. Popri už existujúcich centrách v Sládkovičove, 
Trenčíne a Vrútkach od tohto školského roka môžete študovať už aj v Bra-
tislave, Bardejove a Rimavskej Sobote. Našou filozofiou je poskytovať 
študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni v jed-
notlivých regiónoch Slovenska, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti, 
je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často 
bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravné-
ho mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky 
už v plnej miere umožňujú aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom 
stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníc-
tvom e-learningového, dištančného a externého štúdia.

VIKS Vrútky
Kontakty:
ul. Močiarna 11
038 61 Vrútky
Tel.: 043 4285 480
Mob.: 0905 712 512, 
             0905 538 343
e-mail: 
amosvrutky@gmail.com, 
amosvr@stonline.sk

 Mesto Vrútky, ležiace v severnej časti okresu Martin, na sútoku riek Váh a Turiec, v cen-
tre žilinského kraja, medzi mestami Žilina a Martin, obklopené zo severozápadu pohorím 
Malá Fatra a z východu pohorím Veľká Fatra, ktoré tak ohraničujú Turčiansku kotlinu. Vďaka 
svojím danostiam a svojej geografickej polohe si zachováva významné postavenie v oblasti 
stredného Slovenska.

VIKS – Vrútky začalo svoju činnosť 2.9.1998 ako reakciu na potrebu vytvo-
renia podmienok vysokoškolského vzdelávania externou formou v regió-
ne Turca ako aj priľahlých regiónov, tak aby vysokoškolské vzdelávanie 
bolo umožnené uchádzačom o vysokoškolské štúdium čo najbližšie k ich 
bydlisku. Od roku 2005 je v IKC Vrútky študentom poskytovaná možnosť 
externého štúdia v odbore Sociálna práca. V roku 2012 bol prvýkrát otvo-
rený odbor Verejná politika a verejná správa a v roku 2013 prvý krát aj v od-
bore Právo. VIKS – Vrútky sa nachádza blízko hlavnej cesty smer Žilina 
– Poprad. Okrem toho je do Vrútok dobré vlakové ako aj autobusové spo-
jenie prakticky zo všetkých smerov.

V tomto stredisku VŠD v akademickom roku 2014/2015 otvára štúdium 
v ŠO: Verejná politika a verejná správa, Sociálna práca a Právo.

 Rimavská Sobota  je okresné mesto v Banskobystrickom kraji, región Malohont. 
Leží v severozápadnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Rimavy. Mestom prete-
ká a rozdeľuje ho na dve polovice rieka Rimava. V meste je vybudovaných 9 mostov pre-
tínajúcich rieku. V blízkosti sa nachádzajú umelé vodné nádrže Teplý Vrch a Kurinec.  
V Rimavskej Sobote sa nachádza Gemersko-malohontské múzeum so stálou expozíciou. 

V tomto stredisku VŠD v akademickom roku 2014/2015 otvára štúdium 
v ŠO: Sociálna práca.

VIKS Rimavská Sobota

VIKS Bardejov
 Mesto Bardejov je mestom, ktoré píše už vyše 771 ročnú históriu. Je to významné mesto, 
ktorého cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Je známe tiež sve-
toznámymi kúpeľmi, krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným pros-
tredím. Mesto je okresným sídlom a prirodzeným kultúrno-spoločenským i hospodárskym 
centrom regiónu horného Šariša. Mestská pamiatková rezervácia spolu s komplexom sta-
vieb tvoriacich židovské suburbium, bola v roku 2000 zapísaná do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je známy ako mesto s bohatým kultúrnym 
a spoločenským životom, ktorý býva často ozdobený zaujímavými podujatiami mestského 
i regionálneho charakteru, je tu veľa športovísk, čo je nepochybne dobrým predpokladom 
záujmu budúcich generácií žiť v tomto meste. Bardejov je i významným centrom vzdeláva-
nia. Mesto Bardejov je dôležitým hospodársko ekonomickým centrom okresu a regiónu. 
Bardejov je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom a zároveň sídlom 
okresu a je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. 

V tomto stredisku VŠD v akademickom roku 2014/2015 otvára štúdium 
v ŠO: Verejná politika a verejná správa.



Zriaďovateľom Akadémie ďalšieho vzdelávania (AĎV) je Vysoká škola Danu-
bius so sídlom v Sládkovičove, Richterova 1171. 
AĎV Vysokej školy Danubius je vzdelávacím a poradenským pracoviskom s ce-
loškolskou pôsobnosťou, ktoré poskytuje aj našim študentom nadštandardné 
vzdelávanie vo viacerch študijných programoch. Hlavným zameraním AĎV je 
príprava, organizácia a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania a kontinuálne-
ho vzdelávania v zmysle  § 1, ods. 4 písmena e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu Vysokej školy Danubius čl. 
39 .
AĎV nemá právnu subjektivitu. 
Založenie a pôsobnosť AĎV bola odsúhlasená Akademickým senátom Vyso-
kej školy v Sládkovičove dňa 25.februára 2013 a Vedeckou radou Vysokej školy 
v Sládkovičove dňa 25. apríla 2013 
AĎV je vzdelávacia inštitúcia, ktorá nadväzuje na školské vzdelávanie a umož-
ňuje doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú 
v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa 
do života občianskej spoločnosti. 
Poslaním Akadémie ďalšieho vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo 
všetkých etapách života a zabezpečovať komplexné služby v oblasti ďalšieho 
vzdelávania. Dlhodobým cieľom je budovať pracovisko poskytujúce komplex-
né vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, 
odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy 
a potreby praxe, podporovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých svojich 
štruktúrach a stimulovať ľudí všetkých vekových kategórií v ďalšom vzdeláva-
ní. Ponúkané vzdelávacie programy a kurzy sú realizované čo najbližšie k učia-
cim sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

AKADÉMIA 
ĎALŠIEHO 

VZDELÁVANIA

Akadémia ďalšieho vzdelávania v súčasnosti ponúka  
nasledovné možnosti ďalšieho vzdelávania:

1.  Akreditovaný študijný program Odborná 
príprava mediátora
Cieľom vzdelávania je umožniť účastníkom  získanie 

osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na 
výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 
Z.z. o mediáciiv platnom znení. Výučba je zameraná na zá-
klady právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, 
teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konflik-
tov a pravidiel správania mediátora.

- Účastníkom kurzu, môže byť každý, kto má záujem 
si otvoriť mediačnú kanceláriu a tým rozšíriť rady zástan-
cov alternatívneho riešenia konfliktov mimosúdnou ces-
tou.

- Požadované vysokoškolské vzdelanie najmenej I. 
stupňa (Bc.).

- Absolventom bude na základe platnej akreditácie 
vydané Osvedčenie, ktoré je podkladom pre zápis do re-
gistra mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivos-
ti SR. Dňom zápisu do registra mediátorov je osoba pod-
nikateľom podľa osobitného zákona.

- Učebné texty sú založené na platnej legislatíve 
a podložené príkladmi z praxe a znalosťami lektorov.

- Metódy vyučovania: Účastník kurzu sa zúčastní 
prednášok, absolvuje praktické cvičenia ako prípa-
dové štúdie, praktická simulácia vedenia mediač-
ného konania, riešenie konfliktov, tréning inter-
personálnej komunikácie a po samoštúdiu pripra-
vených materiálov absolvuje písomný test. Počas 
samoštúdia sú lektori k dispozícii na konzultácie 
prostredníctvom e-mailov. 

- Rozsah odbornej prípravy: 77 hodín teórie, 38 hodín 
prax a samoštúdium,

- Výučba prebieha v Sládkovičove. K učebným textom 
bude prístup na stránke VŠS v sekcii Študijné materiály. 

2.  Akreditovaný program v rámci  
UNIcert®LUCE -– Inštitút pre akreditáciu 
jazykovej výučby na univerzitách v stred-
nej Európe
Vysoká škola Danubius otvára na základe akreditá-

cie uskutočňovať odborné štátne jazykové vzdelávanie 
a udeľovať certifikáty o vykonaní odbornej štátnej jazyko-
vej skúšky úrovne C1 UNIcert® III v týchto študijných za-
meraniach:

Angličtina pre právnikov UNIcert® III
Nemčina pre právnikov UNIcert® III
Angličtina pre sociálnu prácu UNIcert® III
Nemčina pre sociálnu prácu UNIcert® III
Angličtina pre spoločenské vedy UNIcert® III
Nemčina pre spoločenské vedy UNIcert® III

UNIcert® je systém vyučovania a certifikácie cudzích ja-
zykov, ktorý dnes využíva 53 európskych univerzít. Dodnes 
sa v systéme UNIcert® udelilo vyše 15000 certifikátov. 
Jeho prednosťou oproti iným certifikátom je skutočnosť, 
že UNIcert® je v prvom rade otvorený vzdelávací systém 
zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – 
nelingvistov, ktorým poskytuje všeobecný, komplexný 
a transparentný systém jazykového vzdelávania. Jeho cie-
ľom je schopnosť zvládnuť jazykové situácie, v akých sa 
frekventanti môžu ocitnúť počas štúdia na univerzitách 
doma i v krajinách s cieľovým jazykom a rovnako v zamest-
naní. 

3.  Akreditovaný študijný program – Angličti-
na a informatika
Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Angličti-

na a informatika je široká populácia, ktorá si chce zvýšiť 
alebo získať jazykovú a počítačovú kultúru pre aplikácie 
v rôznych oblastiach života. Takto vzdelávaní, dovzdelá-
vaní a prevzdelávaní odborníci budú mať rozšírené alebo 
široké uplatnenie na trhu práce s využitím znalostí anglic-
kého jazyka, vedomostí z oblasti informačných technológií 
a aktívnej zručnosti práce s počítačom.

Vzdelávací program Angličtina a informatika je dvoj-
ročný a bude organizovaný formou kurzov, praktických 
seminárov a individuálnou prácou na počítačoch. Program 
možňujezískať certifikát, ktorým absolvent preukazuje, že 
ovláda anglický jazyk a súčasne vie pracovať s osobným 
počítačom, pozná moderné informačné technológie bež-
ne používané pri automatizácii kancelárií a pri tvorbe infor-
mačných systémov.

4.   Akreditovaný študijný program Spoločen-
ský a diplomatický protokol
V rámci tohto študijného programu získajú študenti 

základné informácie týkajúce sa spoločenského a diploma-
tického protokolu. Výučba sa uskutočňuje v tzv. jedno- až 
dvojdňových blokoch. Cieľom tohto študijného zamera-
nie je, aby každý absolvent získal vedomosti týkajúce sa 
medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných alebo 
tradíciou prijatých pravidiel a zvyklostí, bude zameraný na-
spoločenské pravidlá v rámci etikety, morálky, právneho 
vedomia, správanie sa na verejnosti, darov a darovania, 
spoločenské podujatia, obchodné rokovania a  otázky týka-
júce sa etiky, proces verbálnej a neverbálnej komunikácie 
v súlade s názorovou toleranciou, proces argumentovania 
a presvedčovania v kolíznej komunikácii na vyššej úrovni 
a na medzinárodnej úrovni, atď. Kurz zároveň poskytuje-
prehľad o manažmente diplomatických stykov a v nadväz-
nosti na to objasňuje význam a uplatňovanie pravidiel dip-
lomatického protokolu v praxi. Protokolárna prax je v rám-
ci štátnej správy Slovenskej republiky relatívne krátka, po-
čas uplynulých rokov však zaznamenala nebývalý rozmach 
a dynamiku. Kurz je určený aj zamestnancom, manažérom, 

ktorí zastávajú riadiace funkcie, zamestnancom, ktorí re-
prezentujú firmu pri spoločenských i obchodných aktivi-
tách, zamestnancom zamestnávateľských subjektov a pre 
všetkých, ktorých úspech závisí od schopnosti a zručnosti 
pohybovať sa v spoločnosti, nadväzovať kontakty, efek-
tívne rokovať a reprezentovať. Po absolvovaní odborného 
kurzu účastníci získajú predpoklady pre správanie sa v zá-
ujme profesionálneho reprezentovania zamestnávateľa 
na domácich i medzinárodných fórach podľa všeobecne 
prijateľných zásad diplomatického protokolu a spoločen-
skej etikety. Každý výučbový blok končí záverečným tes-
tom, vyhodnotením a odovzdaním certifikátu.

PRIPRAVUJEME:
Slovenský jazyk ako cudzí jazyk
V posledných rokoch pribúda záujemcov zo zahrani-

čia, ktorí majú možnosť získať vysokoškolské vzdelanie 
na Vysokej škole Danubius. Z tohto dôvodu sme zostavili 
na základe Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazyky vzdelávací program Slovenský jazyk pre cudzin-
cov – jazykový kurz v kontaktnej/prezenčnej forme pre I., 
II. i III. stupeň, ktorý zahŕňa obsah, ciele i metódy jazyko-
vého vzdelávania pre cudzincov zodpovedajúce jednotli-
vým úrovniam Spoločného referenčného rámca pre jazyky 
v úrovniach A1, A2, B1, B2, C1, C2, ako aj jednotlivé kritériá 
hodnotenie jazykovej kompetencie. 

V procese výučby sa bude uplatňovať moderný komu-
nikačný prístup a komunikačná metodológia, ktorá spočí-
va na tom, že jazyk sa vyučuje ako komunikácia s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň komunikačnej kompetencie 
v príslušnom jazyku. V praxi to znamená programové 
uplatňovanie a implementáciu všetkých princípov komuni-
kačného prístupu. Medzi nimi má dominantné postavenie 
rozvoj komunikačných zručnosti ( počúvanie s porozume-
ním, hovorenie, čítanie, písanie, preklad), ktoré ako celok 
reprezentujú mnohostranné používanie jazyka. Študijný 
program je dvojsemestrový a končí vykonaním záverečnej 
skúšky a získaním certifikátu.

Exkluzívny študijný program s možnosťou získať 
akademický titul Master of Science (MSc)
Vysoká škola Danubius v spolupráci so Slovakian Mana-

ger Academy s. r. o. pripravuje exkluzívny študijný program 
formou diaľkového štúdia kombinovaného s prezenčnými 
seminármi s možnosťou získať medzinárodne uznávaný 
akreditovaný titul MSc (Master of Science). Štúdium je 
garantované medzinárodne uznávanou univerzitou IPE 
v Paríži. Štúdium je rozdelené ako MSc TOP UP (2 moduly), 
ktoré je určené absolventom ukončeného magisterského 
štúdia a MSc FULL-program (12 modulov) pre všetkých zá-
ujemcov s ukončeným stredoškolským alebo bakalárskym 
štúdiom.

Právne minimum
Vysoká škola Danubius pripravuje 2-semestrálny študij-

ný program ukončený certifikátom pre všetkých manažé-
rov, podnikateľov a širokú verejnosť, ktorí so chcú rozšíriť 
svoje vedomosti z oblasti obchodného, hospodárskeho, 
finančného a  pracovného práva pod názvom – Právne mi-
nimum pre manažérov. 

Kontakt:
 

doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.
vedúca Akadémie ďalšieho vzdelávania

Richterova 1171, 
925 21  Sládkovičovo
tel. č.: 031/ 773 28 34

e-mail: alica.harajova@seznam.cz



MEDZINÁRODNÉ 
VZŤAHY 

A MOBILITNÉ 
PROGRAMY  

PRE ŠTUDENTOV 
 A PEDAGÓGOV

Vysoká škola Danubius považuje od svojho vzniku v roku 2005 internacionalizáciu vysokoškolského 
vzdelávania za jednu zo svojich priorít a preto vytvára, udržuje a rozširuje medzinárodné kontakty 
s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. Rozvoj medzinárodnej spolupráce Vysoká ško-
la Danubius považuje za jeden z nosných pilierov kvalitatívneho rastu. Od roku 2007 je Vysoká škola 
Danubius zapojená aj v programe Celoživotného vzdelávania – podprograme Erasmus. Erasmus sa 
zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzde-
lávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje mobilitu študentov a uči-
teľov a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. V roku 2014 
sa stala Vysoká škola Danubius tiež úspešným držiteľom charty Erasmus+ na programové obdobie 
2014 – 2020. V rámci programu Erasmus+ môžu študenti od roku 2014 vycestovať do zahraničia už nie 
len na študijné pobyty ale tiež na pracovné stáže do podnikov mimo SR. Ponuku mobilít už tiež môžu 
využiť nie len študenti ale tiež čerství absolventi našej Vysokej školy. Všetky typy študentskej Era-
smus mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na europass.
cedefop.europa.eu.

V rámci programu ERASMUS majú študenti Vysokej školy Danubius možnosť uchádzať sa o výmenný študijný 
pobyt na týchto partnerských vysokoškolských inštitúciach: 

Česká republika:
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vysoká škola finanční a správní, s.r.o. Praha
Vysoká škola evropských a sociálních studií v Českých Budějovicích
Vysoká škola politických a spoločenských věd, s.r.o. Kolín
Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava
Západočeská univerzita v Plzni            
Poľsko:
Kielce School of Economics, Tourism and Social Sciences
Panstwowa Wyżsa Szkola Zawodowa im. Stanistawa Staszica w Pile
Wyżsa Szkola Bankowa w Poznanu
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyzsa Szkola Zarzadzania Sosnowiec

Portugalsko: 
Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Barcelos

Rakúsko: 
Universität Salzburg

Na základe Erasmus dohôd sa doteraz realizovali mobility pedagógov na partnerských univerzitách v Českých 
Budejoviciach, Kolíne (ČR) a Kielcoch (Poľsko). V roku 2013 sa realizovali mobility študentov na Západočeskej 
univerzite v Plzni v Českej republike. V roku 2013/2014 nám vycestovali študenti na študijné pobyty do Portu-
galska a Rakúska.
Vysoká škola Danubius v rámci zahraničných aktivít posilňuje medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými vy-
sokými školami a organizáciami najmä formou medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako 
aj formou medzinárodných edukačných a vedeckých projektov. Cieľom dohôd o spolupráci s partnerskými in-
štitúciami je najmä spoločná vedecko-výskumná činnosť, vzájomná výmena študentov a vedecko-výskumných 
pracovníkov, ale aj a najmä spoločná organizácia vedeckých podujatí, prezentácia výsledkov spoločnej práce 
a spoločná realizácia a vzájomná výmena publikácií, ktorá by mala byť v budúcnosti rozšírená o realizáciu 
spoločných vedecko-výskumných programov vrcholiaca usporadúvaním spoločných vedeckých a odborných 
konferencií, sympózií, seminárov a iných odborných podujatí. Vysoká škola Danubius má podpísané Rámcové 
zmluvy o spolupráci okrem spomínaných vysokých škôl taktiež s nasledujúcimi vzdelávacími inštitúciami:

Azerbajdžan:   Štátna Univerzita v Baku, 
 Diplomatická akadémia v Baku,
 Ekonomická univerzita v Baku,
Česká republika:  Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice,
 Univerzita Jana Amosa Komenského Praha, s.r.o.,
Maďarsko:  Széchenyi István Egyetemi Deák Ferenc Állami – És Jogtudományi Kar,
Rusko:  Inštitút obchodu a práva, Moskva,
 Povolžská štátna technologická univerzita v JoškarOle,
Taiwan:  Soochow University,
Ukrajina:  Kyjevská univerzita práva,
 Uzhorodská národná univerzita,
 Zakarpatská štátna univerzita v Užhorode.

Kontakt:  PhDr. Andrea Jankurová, PhD.
  vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov VŠD
  Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo
  tel. č.: 031/ 773 28 35
  email: andrea.jankurova@vssladkovicovo.sk



KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÉ 

A EDIČNO-
VYDAVATEĽSKÉ 

STREDISKO

KONTAKTY:

vedúca KIEVS VŠD
Mgr. Magdaléna Hučková 
Danišová
tel.: +421 31 773 28 36
e-mail: magdalena.huckova@
vssladkovicovo.sk

výpožičky
Mgr. Eva Tomčániyová
tel.: +421 31 773 28 38
eva.tomcaniyova@
vssladkovicovo.sk

študovňa
Mgr. Jarmila Švihranová
tel.: +421 31 773 28 38 
jarmila.svihranova@
vssladkovicovo.sk

ISIC/ ITIC karty/ reprografické 
stredisko
Michal Jankovič
tel.: +421 31 773 28 37 
michal.jankovic@
vssladkovicovo.sk

Vysoká škola Danubius má knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko 
(KIEVS VŠD), ktoré je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným 
a poradenským pracoviskom VŠD, ktoré uchováva a bibliograficky registruje 
kvalifikačné práce.

Zároveň predstavuje pracovisko centrálnej evidencie publikačnej činnosti a citácií, 
zabezpečuje, spracováva a sprístupňuje informačné fondy podľa profilácie fakúlt 
a poskytuje knižnično-informačné služby na základe kategorizácie používateľov. 
Knižnica v súčasnosti sídli na Richterovej ulici č. 1171 v Sládkovičove. Knižnica 
eviduje cca 1687 používateľov. Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov 
upravuje knižnično-výpožičný poriadok VŠD.
Pri vytváraní stratégie rozvoja našej knižnice vychádzame z aktuálnych potrieb 
jednotlivých fakúlt, ich študentov a pedagógov. Na základe toho rozvíjame rôzne 
strategické koncepcie ako napr. vytvorenie elektronikej knižnice a zdigitalizovanie 
študiných materiálov, učebných textov a pod, čo poskytne dostatok študijnej 
literatúry pre všetky odbory študované na VŠD. 

V rámci edično-vydavateľskej činnosti stredisko pre študentov a pedagógov 
Vysokej školy Danubius, zabezpečuje vydávanie odbornej a vedeckej  literatúry 
a taktiež aj jej predaj.
Súčasťou KIEVS je reprografické stredisko, ktoré poskytuje nasledujúce služby:

•	 predaj skrípt, študijnej literatúry a monografie,
•	 kopírovanie, scanovanie, tlač z USB a pod.,
•	 laminovanie do formátu A4,
•	 hrebeňovú väzbu.

Škola v tomto roku prichádza aj s ponukou sociálneho podporného progra-
mu, v rámci ktorého prijme 10 študentov z radov sociálne odkázaných štu-
dentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať u nás štúdium bezplatné. K zís-
kaniu bezplatného štúdia k prijímaciemu pohovoru doložia požadovanú 
dokumentáciu, zoznam ktorej je zverejnený na internetovej stránke školy. 
Naša vysoká škola si uvedomuje, že je potrebné poskytovať vzdelávanie aj 
deťom zo sociálne slabších rodín, medzi ktorými je obrovský vzdelanostný 
potenciál a o ktorý náš štát zbytočne prichádza.

Základnými podmienkami pre prijatie na štúdium v rámci sociálneho 
podporného programu sú : 
- trvalý pobyt na území SR ( nie je rozhodujúce štátne občianstvo),
- denná forma štúdia ( pri externej forme nárok na sociálne štipendium nevzni-
ká). 

Žiadosť o prijatie na štúdium v rámci sociálneho podporného programu možno 
podať spolu s prihláškou do príslušného akademického roka.

Za deň podania žiadosti sa považuje deň, kedy bola žiadosť prijatá vysokou ško-
lou. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatína štúdium v rámci sociálneho podpor-
ného programu sa vydáva do 30 až 60 dní odo dňa podania žiadosti. 

Pre prijatie na štúdium v rámci sociálneho podporného programuje rozhodujúci 
príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Hranica príjmu na prija-
tie na štúdium v rámci sociálneho podporného programu sa odvodzuje, okrem 
iného aj zo súm životného minima, ktoré sa každoročne upravujú k 1.7. daného 
roku.

Študentom, ktorí sú obojstranné siroty alebo majú vyživovaciu povinnosť 
od oboch rodičov a rodičia nie sú spolu posudzovanými osobami, sú na štúdium 
v rámci sociálneho podporného programuprijatína celú dĺžku štúdia. 

Študenti, ktorých rodičia v čase podania žiadosti poberajú dávku v hmotnej nú-
dzi alebo dávku v nezamestnanosti, nemocenské alebo sú v evidencii nezamest-
naných po uplynutí podporného obdobia) -na štúdium v rámci sociálneho pod-
porného programu prijatí na 1 akad. rok, po uplynutí tohto obdobia si študent 
môže opätovne podať žiadosť o priznanie štatútu študenta v rámci sociálneho 
podporného programu. 

SOCIÁLNY 
PODPORNÝ 
PROGRAM



Od svojho vzniku, v roku 2006 dodnes má Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy 
Danubius akreditované štúdium v odbore právo v bakalárskom a magisterskom stupni štú-
dia a od roku 2009 aj v doktorandskom stupni štúdia v odbore obchodné a finančné právo. 
V doktorandskom stupni štúdia okrem študentov zo Slovenskej republiky študujú aj zahra-
niční študenti z Rakúska a Spolkovej republiky Nemecko.
Erudovaný pedagogický zbor zložený z významných odborníkov z oblastí právnej teórie 
a právnej praxe pripravuje študentov na uplatnenie na všetkých stupňoch štátnej správy 
i územnej samosprávy. Absolventi tiež nájdu uplatnenie v advokácii, justícii, ako notári, exe-
kútori resp. v diplomatických službách. 

FAKULTA PRÁVA  
JANKA JESENSKÉHO

• Fakulta práva Janka Jesenského má podľa § 102 
ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie pri-
znané právo udelovať akademický titul bakalár 
(v skratke Bc.) absolventom študijného progra-
mu s názvom právo v študijnom odbore právo so 
štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických 
rokov 3 uskutočňovaného dennou aj externou 
formou bez časového obmedzenia. 

• Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 
7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov po vyjadrení Akreditač-
nej komisie má fakulta priznané právo udelovať 
akademický titul magister (v skratke Mgr.) ab-
solventom študijného programu s názvom právo 
v študijnom odbore právo so štandardnou dĺžkou 
štúdia v počte akademických rokov 2 uskutočňo-
vaného dennou aj externou formou bez časové-
ho obmedzenia. 

• V zmysle tohto zákona má fakulta priznané právo 
udelovať akademický titul doktor / philosophiae-
doctor (v skratke PhD.) absolventom študijného 
programu s názvom obchodné a finančné právo 
v študijnom odbore obchodné a finančné právo-
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademic-
kých rokov 3 uskutočňovaného dennou formou 
a v počte akademických rokov 4 uskutočňované-
ho externou formou bez časového obmedzenia. 

doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. 
Dekan FPJJ VŠD
e-mail: anton.dulak@fpjj.sk

Miroslava Olajec Longová
sekretárka 
e-mail: miroslava.longova@fpjj.sk
Telefón: 031/7732841

Eva Zelmanová
sekretárka katedier
e-mail: eva.zelmanova@fpjj.sk
Telefón: 031/7732845

Beáta Podolská
doktorandské štúdium, veda a výskum
e-mail: beata.podolska@fpjj.sk
Telefón: 031/7732845

Študijné oddelenie 
Úradné hodiny pre študentov
Pondelok až Piatok: 
9:00 – 11:15, 11:45 – 15:00

Vedúca študijného oddelenia FPJJ VŠD
Viera Horváthová
e-mail: viera.horvathova@fpjj.sk
Telefón: 031/7732843 

Adresa 
Fakulta práva Janka Jesenského
Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo

Názov Forma 
štúdia

Stupeň 
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Právo denná I/Bc. 3
Právo externá I/Bc. 3
Právo denná II/Mgr. 2
Právo externá II/Mgr. 2

PRIJÍMACIE KONANIE  
I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (bakalárske štúdium) 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝ ODBOR „PRÁVO“
Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
- profesijný životopis,
-  vysvedčenie (overená kópia) o získaní úplného stred-

ného vzdelania alebo úplného stredného odborného 
vzdelania,

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Obsah, forma a štruktúra prijímacej skúšky
1. písomná forma (80 percent)
    1. odborná časť (48 percent)
        1. dejiny
        2. politický zemepis
        3. všeobecný politický prehľad
    2. test z logiky a psychológie (32 percent)
2. ústna forma (20 percent)
    1. komunikačná schopnosť
    2. motivačné determinanty študijnej a neskôr profesij-
nej orientácie uchádzača
Uchádzač o štúdium sa musí prijímacej skúšky zúčastniť 
osobne!

Hodnotenie prijímacej skúšky:
A. písomná časť
Uchádzač môže z písomnej časti prijímacej skúšky zís-
kať maximálne 80 % bodov.

Z toho z odbornej časti môže uchádzač získať maximál-
ne 48 % bodov,
z testu z logiky a psychológie môže uchádzač získať ma-
ximálne 32 % bodov.

B. ústna časť
v ústnej časti prijímacej skúšky, ktorá bude vykonaná 
pred prijímacou komisiou, môže uchádzač o štúdium 
získať maximálne 20 % bodov.
Uchádzač môže na prijímacej skúške v písomnej a úst-
nej forme získať spolu maximálne 100 % bodov.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium, 
v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného 
stredného alebo úplného stredného odborného vzde-
lania a úspešné zloženie prijímacej skúšky.
Odborná časť písomnej formy prijímacej skúšky z hľa-
diska obsahu vedomostí neprekračuje obsah úplného 
stredného vzdelania.
Uchádzači, ktorí získali z koncoročných vysvedčení z po-
sledných 2 ročníkov strednej školy a maturitného vy-
svedčenia priemer 1,0 sa prijímajú bez prijímacej skúšky.
Na štúdium budú prijatí uchádzači v dennej a externej 
forme štúdia v poradí, v akom dosiahli v súčte oboch 
foriem prijímacej skúšky najvyšší počet bodov.

PRIJÍMACIE KONANIE -
II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ŠTUDIJNÝ ODBOR „PRÁVO“
Podmienky prijatia:
a) absolvovanie akreditovaného I. stupňa vysokoškol-
ského štúdia (bakalárskeho) v študijnom programe prá-
vo, v študijnom odbore právo, resp. absolvovanie študij-
ného programu prvého stupňa v príbuznom študijnom 
odbore,
b) študentom, ktorí neabsolvovali bakalársky stupeň 
štúdia v študijnom programe právo, v študijnom od-
bore právo na Fakulte práva Janka Jesenského, môže 
dekan fakulty predpísať prijímaciu skúšku, resp. ďalšie 
podmienky na prijatie. Podmienky, obsah  a rozsah pri-
jímacej skúšky, resp. ďalších podmienok určuje dekan 
fakulty,

c) o prijatí na II. stupeň VŠ štúdia (magisterský) rozho-
duje dekan fakulty s ohľadom na kapacitné možnosti 
fakulty.
Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia: 
vy sokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
dodatok k diplomu (netýka sa študentov, ktorí absolvo-
vali bakalársky stupeň štúdia na FPJJ VŠD),  
3. výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského 
štúdia, ak nie je súčasťou dodatku k diplomu,
4. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.



PROFIL ABSOLVENTA – Mgr.

Absolventi študijného odboru PRÁVO sú spôsobilí vy-
konávať podľa dosiahnutého stupňa typické právnické 
profesie, akou je napr. profesia sudcu, advokáta, proku-
rátora, notára, právnika v štátnej správe, samospráve, 
právnika v obchodnej spoločnosti, manažéra s právnic-
kým vzdelaním a pod. 
Umiestnenie absolventa druhého stupňa štúdia (Mgr.) 
sa vzťahuje hlavne na tie oblasti, kde sa pre výkon pro-
fesie (zákonom) predpisuje plnohodnotné vysoko-
školské vzdelanie v odbore právo, t.j. ukončenie ma-
gisterského stupňa štúdia. 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa  
(2. stupeň)
Absolvent odboru PRÁVO získava v druhom stupni štú-
dia úplne vzdelanie z oblasti práva. Je schopný oriento-
vať sa v systéme práva, absolvuje kompletné vzdeláva-
nie z hlavných oblastí – práva občianskeho, obchodné-
ho a trestného práva.

Je schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať v základ-
ných právnych otázkach. Má úplné poznatky z ďalších 
oblastí práva – práva finančného, pracovného, medzi-
národného a pod.
Absolvent bežne komunikuje v jednom svetovom jazyku. 
Pozná základné princípy práce s počítačom a ovláda zák-
ladný právnický informačný software. 
Absolventi sú vybavení potrebnými znalosťami a predpo-
kladmi pre prax alebo ďalšie doktorandské štúdium.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru PRÁVO:
•	 má úplne poznatky o predmetoch verejného práva,
•	 má úplne poznatky z predmetov súkromného práva,
•	 	ovláda cudzojazyčnú (latinskú) právnu terminológiu a 

terminológiu vo vybranom svetovom jazyku,
•	 	ovláda prácu s počítačom a základný právnický 

software.

PROFIL ABSOLVENTA – Bc.

Absolventi študijného odboru PRÁVO sú spôsobilí vy-
konávať podľa dosiahnutého stupňa typické právnic-
ké profesie, akou je napr. profesia sudcu, advokáta, 
prokurátora, notára, právnika v štátnej správe, samo-
správe, právnika v obchodnej spoločnosti, manažéra 
s právnickým vzdelaním a pod. 
Umiestnenie absolventa prvého stupňa štúdia (bc.) 
je značne obmedzené, vzťahuje sa len na tie oblasti, 
kde sa pre výkon profesie (zákonom) nepredpisuje 
získanie vzdelania v magisterskom stupni štúdia. 

Všeobecná charakteristika odborného profilu 
absolventa (1. stupeň)
Absolvent odboru PRÁVO získava v prvom stupni 
štúdia základné poznatky o štáte a práve. Je schopný 
orientovať sa v systéme práva, pozná Ústavu Sloven-
skej republiky a absolvuje kompletné vzdelanie z ob-
lasti správneho práva.
Je schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať 
v základných právnych otázkach týkajúcich sa štátnej 
správy a samosprávy. Má základné poznatky z ďalších 
oblastí práva – práva občianskeho, obchodného, 
trestného a pod.
Absolvent bežne komunikuje v jednom svetovom 
jazyku. Pozná základné princípy práce s počítačom 
a ovláda základný právnický informačný software. 
Absolventi sú vybavení potrebnými znalosťami 
a predpokladmi pre ďalšie magisterské štúdium.
Teoretické vedomosti (1. stupeň)
Absolvent odboru PRÁVO:
- pozná vývoj štátu a práva v historických súvislostiach,
-      pozná základy verejného práva – Ústavy SR a zís-
kava úplne poznatky z oblasti správneho práva,
- ovláda cudzojazyčnú (latinskú) právnu termino-
lógiu a terminológiu vo vybranom svetovom jazyku,

- ovláda prácu s počítačom a základný právnický 
software.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti  
(1. stupeň)
Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru PRÁVO 
(1. stupeň). Nosné témy jadra znalostí sú viazané v:

1. roku vysokoškolského štúdia hlavne na:
- právne dejiny Slovenska a svetové právne dejiny, 
- rímske právo, 
- teóriu štátu a práva,
- právnu informatiku a latinčinu, 

2. roku vysokoškolského štúdia
- prehlbovanie vedomostí z ústavného práva, 
rímskeho práva,
- získanie podstatných vedomostí zo správneho 
práva,
- získanie základných vedomostí z obchodného 
práva, občianskeho práva hmotného a trestného 
práva hmotného,

3. roku vysokoškolského štúdia
- získanie úplných znalostí zo správneho práva,
- prehlbovanie vedomostí z obchodného práva, 
občianskeho práva hmotného a trestného práva 
hmotného,
- získanie základných znalostí z občianskeho práva 
procesného a trestného práva procesného,
- absolvovanie metodologického seminára 
k záverečnej (bakalárskej) práci,
- obhajoba záverečnej práce a vykonanie štátnej 
skúšky.   

SÚPIS PREDMETOV
pre I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.)

Povinné predmety študijného plánu – študijný program Právo v ŠO 3.4.1
1. semester 2. semester 3. semester

Právne dejiny Slovenska I  Rímske právo I Rímske právo II

Svetové právne dejiny  Právne dejiny Slovenska II  Ústavné právo II

Teória práva I (Teória štátu) Ústavné právo I Občianske právo I hmotné 
(Rodinné právo)

Právna informatika    Teória práva II Správne právo I

Latinčina – všeobecná Latinská právnická terminológia Obchodné právo I

4. semester 5. semester 6. semester

Občianske právo II hmotné Občianske právo III hmotné Občianske právo IV procesné

Obchodné právo II Obchodné právo III Trestné právo III procesné

Trestné právo I hmotné Trestné právo II hmotné Záverečná (bakalárska) práca

Správne právo II Správne právo III

Právo Európskej únie Seminár k bakalárskej práci 
(metodologický seminár)

Povinne voliteľné predmety študijného plánu 
– študijný program Právo v ŠO 3.4.1

Politológia I 
Teórie spravodlivosti 20. storočia
Právna a politická filozofia
Cirkevné právo 
Logika 
Politológia II
Európske právne dokumenty v kontexte 
moderných dejín
Ústavné právo Európskej únie
Konfesijné právo
Svetové právne systémy
Mediálne právo
Právo elektronických komunikácií
Konanie pred Ústavným súdom
Právo duševného vlastníctva
Právo cenných papierov
Kriminalistika
Penológia

Výberové predmety študijného plánu – 
študijný program Právo v ŠO 3.4.1

Filozofia dejín
Štylistika anglických právnych textov I
Štylistika ruských právnych textov I
Strategické štúdie Európskej únie I
Štylistika nemeckých právnych textov I
Štylistika anglických právnych textov II
Štylistika ruských právnych textov II
Štylistika nemeckých právnych textov II
Mikroekonómia
Strategické štúdie Európskej únie II
Dejiny diplomacie
Štylistika a rétorika
Makroekonómia
Ochrana základných práv v EÚ
Manažment
Ekonomika verejného sektora I
Vývoj právnického stavu a právnických 
profesií v Európe a USA
Šport

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stu-
peň)
Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru PRÁVO 
(2. stupeň). Nosné témy jadra znalostí sú viazané v:

1. roku magisterského štúdia (4. roku vysokoškolské-
ho štúdia) hlavne na:
- občianske právo procesné,
- trestné právo procesné,

- finančné právo,
- hospodárske právo,
- základy pracovného práva.

2. roku magisterského štúdia (5. roku vysokoškolské-
ho štúdia):
- pracovné právo,
- medzinárodné právo verejné,
- medzinárodné právo súkromné,
- právo sociálneho zabezpečenia.



SÚPIS PREDMETOV
pre II. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.)

Povinné predmety študijného plánu – študijný program Právo v ŠO 3.4.1
1. semester 2. semester

Občianske právo V procesné Medzinárodné právo verejné I

Trestné právo IV procesné Medzinárodné právo súkromné I

Hospodárske právo Finančné právo II

Pracovné právo I Pracovné právo II

Finančné právo I Právo informačných technológií

3. semester 4. semester

Medzinárodné právo verejné II Predštátnicové prednášky

Medzinárodné právo súkromné II Občianske právo 

Pracovné právo III Trestné právo

Právo sociálneho zabezpečenia Obchodné právo a Hospodárske právo

Diplomový seminár Pracovné právo

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo súkromné

Finančné právo

Diplomová práca

Obhajoba diplomovej práce

Povinne voliteľné predmety študijného 
plánu – študijný program Právo v ŠO 3.4.1

Súdna psychiatria
Súdna psychológia
Súťažné právo
Medzinárodné vzťahy
Rámcové rozhodnutia EÚ v oblasti trestného 
práva
Ochrana spotrebiteľa
Advokát v trestnom konaní
Súd a sudca v trestnom konaní
Prokurátor v trestnom konaní
Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými
Medzinárodné a európske pracovné právo
Vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 
v oblasti obchodného práva

Výberové predmety študijného plánu – 
študijný program Právo v ŠO 3.4.1

Súdne lekárstvo
Súdne inžinierstvo
Humanitárne a ľudské práva v 
medzinárodnom práve
Teória a prax legislatívy
Právo medzinárodných organizácií
Námorné a riečne právo
Ľudské práva v judikatúre Európskeho súdu 
pre ľudské práva a Slovenská republika
E-Justice v ústavnom systéme SR I.
Klinika práva informačných techológií
Zmluvné právo
Ekonomika verejného sektora II
Podniková ekonomika 
Forenzná (súdna) lingvistika
E-Justice v ústavnom systéme SR II.
Medicínske právo
Sociálna politika

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. 
Dekan FVPaVS VŠD
e-mail: peter.ondria@vssladkovicovo.sk

Iveta Rekenyová
sekretárka 
e-mail: iveta.rekenyova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732881

Študijné oddelenie 
Úradné hodiny pre študentov
Pondelok až Piatok: 
9:00 – 11:15, 11:45 – 15:00

Alžbeta Bondorová
e-mail: alzbeta.bondorova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732883

Katarína Gáletová
e-mail: katarina.galetova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732883

Adresa
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo

FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY
A VEREJNEJ SPRÁVY

Štúdium verejnej politiky a verejnej správy syntetizuje a využíva najnovšie teoreticko-metodologické poznat-
ky rôznych spoločenských vied a buduje vlastný pojmový a metodologický aparát na identifikáciu mechaniz-
mov vládnutia, prostredníctvom ktorých spoločnosť realizuje svoje potreby. Študijný program poskytne štu-
dentom vzdelávanie, ktoré umožní absolventom zvládnuť teoretické poznatky pri príprave, analýze, realizácii 
a vyhodnocovaní verejných politík v rôznych sektoroch verejnej správy. Absolventi nadobudnú schopnosť 
identifikácie problémov v oblasti verejnej politiky, verejnej správy a verejnej ekonomiky, odhaľovania trendov 
vývoja a sú schopní formulovať témy teoretickej analýzy, posúdenia adekvátnosti a úrovne navrhovaných rie-
šení. Absolventi sú pripravení na implementáciu poznatkov z oblasti výskumu do praktického života, vrátane 
odhaľovania potenciálnych rizík pri ich praktickej aplikácii. Absolvent si osvojí súčasné teoretické prístupy 
k verejnej politike a verejnej správe, schopnosť formulovať a vytvárať stratégie verejnej politiky a verejnej 
správy. Osvojí si poznatky o verejnej správe v krajinách EU, inštitúcií a mechanizmov v EU, osvojí teoretické 
pozadie vytvárania a fungovania organizácií a ich riadenie.

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy má podľa § 
102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 
vyjadrení Akreditačnej komisie priznané právo udelo-
vať akademický titul bakalár (v skratke Bc.) absolven-
tom študijného programu s názvom verejná politika 
a verejná správa v študijnom odbore verejná politika 
a verejná správa so štandardnou dĺžkou štúdia v poč-
te akademických rokov 3 uskutočňovaného dennou 
aj externou formou.

Podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akredi-
tačnej komisie má fakulta priznané právo udelovať 
akademický titul magister (v skratke Mgr.) absolven-
tom študijného programu s názvom verejná politika 
a verejná správa v študijnom odbore verejná politika 
a verejná správa so štandardnou dĺžkou štúdia v poč-
te akademických rokov 2 uskutočňovaného dennou 
aj externou formou bez časového obmedzenia. 

Názov Forma 
štúdia

Stupeň 
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Verejná politika 
a verejná správa denná I/Bc. 3

Verejná politika 
a verejná správa externá I/Bc. 3

Verejná politika 
a verejná správa denná II/Mgr. 2

Verejná politika 
a verejná správa externá II/Mgr. 2



PRIJÍMACIE KONANIE 
I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (bakalárske štúdium) 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM, ŠTUDIJNÝ ODBOR „VEREJNÁ POLITIKA 
A VEREJNÁ SPRÁVA“

Podmienky prijatia:
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium 
a štúdium bakalárskeho študijného programu Verejná 
politika a verejná správa je získanie úplného stredoškol-
ského štúdia ukončeného maturitnou skúškou a úspeš-
né absolvovanie prijímacej skúšky.

OBSAH, FORMA A ŠTRUKTÚRA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 
Prijímacia skúška pozostáva z individuálneho ústneho 
prijímacieho pohovoru. Predmetom prijímacej skúšky je 
všeobecno-vedomostný prehľadv rozsahu vedomostí 
stredoškolského štúdia z oblasti histórie, práva a filozo-
fie a prehľad o spoločenskom a politickom dianí v SR.
Výsledky prijímacej skúšky sa oznámia každému písom-
ne podľa všeobecných zásad a pravidiel v správnom 
konaní. Prijímacieho konania sa musia zúčastniť všetci 
účastníci osobne.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Na jednej prihláške je možné prihlásiť jeden študijný 
program. VŠ zašle informácie o prijímacom konaní naj-
neskôr do 14 dní od termínu konania prijímacích skúšok. 
Uchádzači o štúdium, ktorí nematurujú v danom škol-
skom roku, majú povinnosť odovzdať overenú fotokó-
piu maturitného vysvedčenia.

Presný termín konania prijímacích skúšok bude 
zverejnený na internetovej stránke  
www.vssladkovicovo.sk a tiež fakulty www.fvpvs.sk.

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:

1. profesijný životopis,
2. vysvedčenie (overená kópia) o získaní úplného stred-
ného vzdelania alebo úplného stredného odborného 
vzdelania,
3. doklad o zaplatení poplatku. 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky 
a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy 
a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach 
na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných 
odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie 
fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri 
riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi 
získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.
V rámci sektorových politík sú absolventi schopní špecializovať sa a rozvíjať jednotlivé sektorové politiky v ich pôsobnosti 
(najmä politiky regionálneho rozvoja, školskej, zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej politiky, politiky v oblasti životného 
prostredia a pod.). Dokážu analyzovať praktické verejné politiky, sú schopní prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných 
tímov, pripravovať projekt organizácie a jej organizačnej štruktúry. Absolvent môže tiež pôsobiť v oblasti masmédií ako 
politický analytik a komentátor, spracovávať expertízy a možné scenáre vývoja udalostí.

PRIJÍMACIE KONANIE 
II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
ŠTUDIJNÝ ODBOR „VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA“
Podmienky prijatia:
a) absolvovanie akreditovaného I. stupňa vysokoškol-
ského štúdia (bakalárskeho) v študijnom programe prá-
vo, v študijnom odbore právo, resp. absolvovanie študij-
ného programu prvého stupňa v príbuznom študijnom 
odbore,
b) študentom, ktorí neabsolvovali bakalársky stupeň 
štúdia v študijnom programe právo, v študijnom odbo-
re právo na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy, 
môže dekan fakulty predpísať prijímaciu skúšku, resp. 
ďalšie podmienky na prijatie. Podmienky, obsah  a roz-
sah prijímacej skúšky, resp. ďalších podmienok určuje 
dekan fakulty,
c) o prijatí na II. stupeň VŠ štúdia (magisterský) rozho-

duje dekan fakulty s ohľadom na kapacitné možnosti 
fakulty.

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia: 
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
dodatok k diplomu (netýka sa študentov, ktorí absolvo-
vali bakalársky stupeň štúdia na FVPaVS VŠD),  
3. výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského 
štúdia, ak nie je súčasťou dodatku k diplomu,
4. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

SÚPIS PREDMETOV
pre I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.)

Povinné predmety študijného plánu – 
študijný program Verejná politika a verejná 
správa v ŠO 3.1.7

Povinne voliteľné predmety študijného 
plánu – študijný program Verejná 
politika a verejná správa v ŠO 3.1.7

Výberové predmety 
študijného plánu – študijný 
program Verejná politika 
a verejná správa v ŠO 3.1.7

Teória politiky I. 
Základy práva 
Všeobecná ekonomická teória I. 
Verejná politika I. 
Teória politiky II. 
Sociálna práca 
Všeobecná ekonomická teória II. 
Verejná politika II.  
Sociológia I.  
Manažment I.  
Verejná správa I.  
Komparácia verejných politik a verejnej 
správy v EU I.  
Porovnávacia politológia I.  
Rodová rovnosť I.  
Porovnávacia politológia II.  
Verejná správa II.  
Komparácia verejných politik a verejnej 
správy v EU II.  
Manažment II.  
Porovnávacia politológia III.  
Politický systém SR I.  
Verejná ekonomika I.  
Politiky EU I.  
Správne právo  
Verejné financie  
Politický systém SR II.  
Porovnávacia politológia IV.  
Bakalárska práca

Všeobecná politická geografia I.  
Odborná  komunikácia v cudzom jazyku  
Informačné systémy I.  
Komunikácia vo verejnej politike  
Public relation vo verejnej správe  
Všeobecná politická geografia II.  
Odborná komunikácia v cudzom jazyku  
Verbálna komunikácia  
Demografia vo verejnej správe  
Právo sociálneho zabezpečenia  
Politická geografia SR – VPG III.  
Neverbálna komunikácia  
Sociológia II  
Etika vo verejnej politike  
Náboženstvá vs. politika  
Rodová rovnosť II. – EU  
Sociológia III. – Osobité sociológie  
Bakalársky seminár

Politická filozofia  
Súčasná politická filozofia  
Média vo verejnej politike  
Politická a občianska 
participácia I.  
Politická a občianska 
participácia II.
Konflikt a mediácia vo verejnej 
politike II.  
Štátnicový seminár I.  
Štátnicový seminár II.

SÚPIS PREDMETOV
pre II. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.)

Povinné predmety študijného plánu – 
študijný program Verejná politika a verejná 
správa v ŠO 3.1.7

Povinne voliteľné predmety študijného 
plánu – študijný program Verejná 
politika a verejná správa v ŠO 3.1.7

Výberové predmety 
študijného plánu – študijný 
program Verejná politika 
a verejná správa v ŠO 3.1.7

Regionálna politika I.  
Nástroje FIE VP I.  
právne konanie  
Hospodárska politika I.  
Regionálna politika II.
Nástroje FIE VP II.  
Bezpečnostná politika štátu I.  
Hospodárska politika II.  
Sektorové politiky  
Bezpečnostná politika štátu II.  
Spoločenský protokol  
Aktuálne otázky verejnej politiky  
Verejná ekonomika II. 
Diplomová práca

Porovnávacia politológia V.  
Radikalizmus vo verejnej politike   
Politiky EU II.  
Profesijná etiketa 
Sociálna filozofia a sociálna politika   
Marketing vo verejnej správe  
Manažment europrojektov  
Svetové makroregióny  
Energetická bezpečnosť štátu  
Súčasná politická filozofia – metódy  
Pracovné právo

Filozofia človeka I.
Moderné metódy riadenia vo 
VS I.
Filozofia človeka II.
Moderné metódy riadenia vo 
VS II.
Komunálna ekonomická 
politika  I. 
Diplomový seminár
Komunálna ekonomická 
politika II. 
Štátnicový seminár



FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

Fakulta sociálnych štúdií sa vo svojich aktuálnych i pripravovaných študijných programoch zaoberá práve tou-
to problematikou s cieľom dobre pripraviť svojich študentov na riešenie aktuálnych problémov doby, aby boli 
prínosom nie len pre našu vlasť, ale i celú spoločnosť. Kvalitné elity treba ľudsky a odborne formovať a nie 
deformovať. To je aj cieľom našej Alma mater, Vysokej školy Danubius. V uplynulom školskom roku ukončili 
štúdium na Fakulte sociálnych štúdií ďalší absolventi v odbore „sociálna práca“, a tiež absolventi rigorózneho 
pokračovania získali doktorské tituly. Aj oni šíria dobré meno našej fakulty i Vysokej školy Danubius, ktorá má 
ambíciu byť na poprednom mieste na Slovensku vo svojom odbore. A zatiaľ sa jej to úspešne darí.
Cyklické zlyhávanie trhového mechanizmu je jav, ktorý sa zaoberá ekonomická veda. V našej oblasti si cyklic-
ké zlyhávanie nemôžeme dovoliť. Výsledky našej práce musia byť kvalitne aj v horších podmienkach, pretože 
tí ktorí potrebujú našu pomoc nemajú čas na zbytočný odklad. Preto je našim cieľom, aby vedomosti, zruč-
nosti, informácie, schopnosti analyzovať a syntetizovať, poctivú prácu a disciplinované štúdium, boli zárukou 
kvalitnej prípravy pre život, pre prácu v náročných podmienkach, aby naši študenti mohli byť rovnocennými 
partnermi v spoločnom európskom dome. Úzka a korektná symbióza pedagógov a študentov musí utvo-
riť funkčný a dynamický subjekt so špičkovým postavením v systéme vysokých škôl. Túto ambíciu chápeme 
vo svetle dynamiky zmien a možnosti pôsobenia v konkurenčnom prostredí so všetkými jeho zákonitosťami.

PhDr. Petronela 
Šebestová, PhD. 
Dekanka FSŠ VŠD

e-mail: 
petronela.sebestova@gmail.com

Eva Kloknerová 
sekretárka 
e-mail: eva.kloknerova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732871

Študijné oddelenie 
Úradné hodiny pre študentov
Pondelok až Piatok: 
9:00 – 11:15, 11:45 – 15:00

Vedúca študijného oddelenia FSŠ
PhDr. Jana Drábiková
e-mail: jana.drabikova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732873 

Adresa
Fakulta sociálnych štúdií
Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

Názov Forma 
štúdia

Stupeň 
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Sociálna práca denná I/Bc. 3

Sociálna práca externá I/Bc. 3

Sociálna práca denná II/Mgr. 2

Sociálna práca externá II/Mgr. 2

• Fakulta sociálnych štúdií má podľa § 102 ods. 3 písm. 
d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení 
Akreditačnej komisie priznané právo udelovať aka-
demický titul bakalár (v skratke Bc.) absolventom 
študijného programu s názvom sociálna práca v štu-
dijnom odbore sociálna práca so štandardnou dĺž-
kou štúdia v počte akademických rokov 3 uskutoč-
ňovaného dennou aj externou formou bez časového 
obmedzenia. 

• Podľa tohto zákona má fakulta priznané právo ude-
lovať akademický titul magister (v skratke Mgr.) ab-
solventom študijného programu s názvom sociálna 
práca v študijnom odbore sociálna práca so štan-
dardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov 
2 uskutočňovaného dennou aj externou formou bez 
časového obmedzenia. 

PRIJÍMACIE KONANIE I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (bakalárske štúdium) 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM, ŠTUDIJNÝ ODBOR „SOCIÁLNA PRÁCA“ 

Predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme  
pre I. stupeň vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky  
s požadovanými prílohami:

•	 životopis, 
•	 notársky overená kópia vysvedčenia o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného 

odborného vzdelania  uchádzača o bakalárske štúdium,
•	 doklad o úhrade zápisného poplatku.

Prijímacia komisia Fakulty sociálnych štúdií zisťuje podľa doručených podkladov všeobecnú pripravenosť 
uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia. 
Na základe rozhodnutia komisie je uchádzač písomne vyrozumený o prijatí na štúdium najneskôr do 7 pracovných 
dní. Študentom Vysokej školy Danubius sa stáva po zaplatení poplatku za štúdium.

PRIJÍMACIE KONANIE II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ 
ŠTÚDIUM)
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
ŠTUDIJNÝ ODBOR „SOCIÁLNA PRÁCA“

Predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme  
pre II. stupeň vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

•	 životopis, 
•	 notársky overená kópia diplomu I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
•	 doklad o úhrade zápisného poplatku.

Uchádzači, ktorí neabsolvovali bakalársky stupeň štúdia v študijnom odbore sociálna práca a jej príbuzných 
odboroch, ale absolvovali štúdium v odboroch, ktoré sýtia sociálnu prácu v zmysle opisu študijného odboru,  
môže dekan fakulty predpísať prijímaciu skúšku, resp. určiť ďalšie podmienky na prijatie. Podmienky, 
obsah  a rozsah prijímacej skúšky, resp. ďalších podmienok určuje dekan fakulty.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Samospráva (obec, mesto, vyšší územný celok)
•	 oddelenia sociálnych služieb v samospráve 

(obec, mesto región),
•	 oddelenia sociálno-právnej ochrany mládeže 

(samospráva),
•	 zariadenia sociálnych služieb (všetky druhy),
•	 oddelenia rozvoja ľudských zdrojov,
•	 základné a špecializované poradenstvo,
•	 oddelenia komunitného plánovania v obci,
•	 oddelenia tvorby projektov, 
•	 oddelenia kontrolnej činnosti,
•	 terénny sociálny pracovník,
•	 dobrovoľníctvo, atď.

Štátna správa
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny (odbor kurately, 
odbor sociálno-právnej ochrany, odbor kontroly, det-
ské domovy, krízové strediská, resocializačné stre-
diská, služby zamestnanosti, Európsky sociálny fond, 
odborné poradenské služby, atď.), Centrum pre me-
dzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, Sloven-
ské národné stredisko pre ľudské práva, Ministerstvo 

práce sociálnych vecí a rodiny SR a organizácie v pô-
sobnosti MPSVR SR, Sociálna poisťovňa.

Možnosť založenia  neziskovej organizácie:
Agentúra podporovaného zamestnávania, agentúra 
dočasného zamestnávania, sociálny podnik, chráne-
né bývanie, všetky druhy zariadení sociálnych služieb, 
poradenstvo, vzdelávacia inštitúcia v rámci ďalšieho 
vzdelávania (supervízor, mediátor, probátor, opat-
rovateľská služba,  manažérstvo kvality v sociálnych 
službách, atď.).

Zdravotníctvo (hospice, oddelenia pre dlhodobo 
chorých, nemocnice – sociálny pracovník)

Školstvo (veda, výskum, špeciálne školy, atď.)

Ministerstvo vnútra SR (ústavy na výkon väzby, 
ústavy na výkon trestu odňatia slobody)

Súkromný sektor (PR manažéri, personálne útvary,  
assessment centrá, rozvoj ľudských zdrojov atď.)



SÚPIS PREDMETOV
pre I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.)

Povinné predmety študijného plánu – študijný 
program Sociálna práca v ŠO 3.1.14

Psychológia
Sociológia
Právne základy I.
Sociálna pedagogika
Sociálne služby
Základy teórie a metodológie  spoločenských vied
Sociálna patológia
Základy sociálnej politiky
Cieľové skupiny sociálnej práce a terénna forma soc. 
práce
Etika v SP a problematika ľudských práv
Dejiny sociálnej práce a úvod do štúdia sociálnej práce
Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácia ŤZP
Právne základy II.
Ročníková práca a práca s textom  
Komunitná sociálna práca, plánovanie a  projektovanie
Teória konfliktov a manažérske zručnosti
Sociálna komunikácia
Metodológia spoločensko-vedného výskumu
Špeciálna a liečebná pedagogika
Pedagogika voľného času a voľnočasové aktivity
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť a 
kriminológia
Pracovné právo
Práca s demogr. a štatistickými údajmi 
Odborná prax I.
Sociálne poradenstvo  a poradenský proces
Organizácia verejnej správy
Personálny manažment v sociálnej práci
Sociálno-psych. výcvik a supervízia
Bakalársky a štátnicový seminár
Bakalárska práca

Povinne voliteľné a výberové predmety študijného 
plánu – študijný program Sociálna práca v ŠO 3.1.14

Ekonomické základy sociálnej práce
Biológia a etológia človeka
Sociálno-psych. výcvik I.
Sociálna práca s občanmi so ZP
Krízová sociálna intervencia
Sociálna a kultúrna antropológia
Sociálna práca s rodinou a SPO
Manažment MVO, dobrovoľníctvo a podnikanie v SP
Rodové štúdie
Psychopatológia pre pomáhajúce profesie
Sociálno-psych. výcvik II.
Rétorika a komunikačné zručnosti
Cudzí jazyk

SÚPIS PREDMETOV
pre II. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.)

Povinné predmety študijného plánu – študijný 
program Sociálna práca v ŠO 3.1.14

Sociálna politika, teórie sociálneho štátu a európsky 
sociálny model
Sociálna filozofia
Sociálna práca v zdravotníctve
Teória a metodológia sociálnej práce
Manažment v SP a manažment kvality
Rozvoj ľudských zdrojov
Tvorba  a programovanie sociálnych projektov 
a možnosti ich financovania
Základy výskumu pre SP a matematicko-štatistické 
metódy výskumu
Odborná prax II.
Andragogika
Sociálne nerovnosti a sociálna zmena
Sociálne poradenstvo – kazuistiky
Štátna rodinná politika
Psychológia zdravia
Diplomový a štátnicový seminár
Diplomová práca

Povinne voliteľné a výberové predmety študijného 
plánu – študijný program Sociálna práca v ŠO 3.1.14

Publicrelations a marketing v SP
Výcvik v manažérskych zručnostiach a mediácii
SP s jednotlivcom a so skupinou
Environmentálna politika
Supervízia v sociálnej práci
Politika zamestnanosti
Politológia
Ageizmus
Výskumný projekt
Kazuistika – casehistory a prípadová štúdia – case 
study
Sociálna psychológia
Cudzí jazyk

VŠD využíva na komunikáciu so svojimi študentami a zároveň spraco-
vanie ich študijných výsledkov najmodernejší akademický informačný 
systém AiS2.

AiS2 je komplexný informačný systém určený na podporu riadenie základ-
ných procesov vysokej školy – vzdelávania na všetkých troch stupňoch a 
vedy a výskumu. 

AiS2 je produkt, ktorý sa neustále dynamicky vyvíja na základe požiada-
viek jednotlivých vysokých škôl. V súčasnosti je AiS2 implementovaný na 
16 vysokých školách na Slovensku a k dispozícii ho má viac ako 100 tisíc 
študentov slovenských škôl, čo je viac ako 50% všetkých študentov sloven-
ských vysokých škôl.

AiS2 podporuje univerzitný charakter štúdia. AiS2 pozostáva z nasledov-
ných navzájom integrovaných subsystémov: 
Prijímacie konanie, študijné programy, rozvrh, evidencia štúdia, ubytovanie, 
správa systému, správa používateľov, Ľudské zdroje, administratívny sys-
tém, reporty, zostavy.

Kde na Vysokej škole sa systém AiS2 nachádza?

Web kontakt:  http://www.vssladkovicovo.sk
              https://ais2.vssladkovicovo.sk
Kontaktné miesto: PhDr. Ján Lipták
Kancelária č. V 208, Richterova ulica 1171, 925 21  Sládkovičovo

AKADEMICKÝ
INFORMAČNÝ 
SYSTÉM




