
Dĺžka štúdia a študijný plán na Univerzite III. veku 

Dĺžka štúdia na UTV trvá tri roky. Výučba prebieha (formou prednášok a konzultácií) 8 krát počas semestra, 

v týždni vždy v UTOROK po 15.00h. Na štúdium môžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú ukončené 

minimálne stredoškolské vzdelanie maturitou skúškou, vek nad 45 rokov a zaplatenie študijného poplatku (v 

každom akademickom roku). Absolvent štúdia po troch rokoch štúdia získa osvedčenie o absolvovaní 

Univerzity tretieho veku v študijnom programe sociálna práca a psychológia zdravia. 

Prednášky z jednotlivých predmetov sú zostavené tak, aby poslucháčom priblížili poznatky z odboru sociálna 

práca a psychológia zdravia, ktoré je možné ľahko aplikovať aj v praktickom živote. Poslucháči UTV sa 

v priebehu jednotlivých ročníkov štúdia oboznámia v 1.ročníku: Dejiny sociálnej práce I, II., Úvod do 

sociálnej politiky, Sociálne zabezpečenie, Starnutie populácie a jej dopad na spoločnosť, Zdravie verzus 

choroba, Zdravý životný štýl, Psychológia rodiny, Všeobecná psychológia, v 2.ročníku: Sociálne služby, 

Paliatívna starostlivosť, Sociálna prevencia, Dobrovoľníctvo a jeho postavenie v SR, Úvod do psychológie 

zdravia, Národný program podpory zdravia I., II., Sociálna psychológia, Matrimoniológia (náuka 

o manželstve) I., II, v 3.ročníku: Etika v sociálnej práci, Základy práva, Podniková sociálna práca, Sociálne 

poradenstvo, Misijná a charitatívna práca, Právne postavenie poistencov zdravotnej poisťovne, Psychológia 

učenia a prijímania informácií, Psychológia osobnosti, Psychológia kreativity a práce. Duchovný 

a psychologický rast človeka bude zastúpený v predmetoch: Duchovno-teologická reflexia o zmysle života, 

Sociálno-psychologické výcviky so zameraním na Sebapoznanie, Sociálne a komunikačné zručnosti, 

Asertívne správanie a riešenie konfliktov. Ďalej ponúkame špecifické výcvikové stretnutia Tréningu pamäte 

v postproduktívnom veku, Psychoterapeutické aktivity s prvkami rehabilitácie, Tréningy pamäte – 

predchádzanie Alzheimerovej chorobe, Prvá pomoc a prevencia úrazov, Psychohygiena človeka.  

 

Termín podania prihlášky:  

Uchádzači o štúdium si môžu prihlášku vyzdvihnúť osobne na katedre Ústavu sociálnej práce Božieho 

Milosrdenstva v Žiline, (Legionárska ul. 8203/2) alebo vytlačiť z webovej stránky www.sopza.sk. Prihlášku 

je potrebné podať do 21.12.2012. Výučba začne pri nazbieraní dostatočného počtu uchádzačov v januári 

2013.  

Viac informácii môžete získať na webovej stránke www.sopza.sk prípadne kontaktujte PhDr. Janka 

Briššáková – asistentku pre UTV email: brissakova@sopza.sk alebo tel:041/516 61 43 
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