
 

TÉMY PREDNÁŠOK NA UTV 
 

 

Prednášky z jednotlivých predmetov sú 

zostavené tak, aby poslucháčom priblíţili 

poznatky z odboru sociálna práca a psychológia 

zdravia, ktoré je moţné ľahko aplikovať             

aj v praktickom ţivote. 

 

1.ročník 

Dejiny sociálnej práce I.,II. 

Úvod do sociálnej politiky 

Sociálne zabezpečenie 

Starnutie populácie a jej dopad na spoločnosť 

Zdravie verzus choroba 

Zdravý ţivotný štýl 

Psychológia rodiny 

Všeobecná psychológia 

 

ضض  

 

2. ročník 

Sociálne sluţby 

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 manţelstve) I., II. 

 
 

 

3.ročník 
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 
 

ضض  

 

Duchovný a psychologický rast človeka bude 

zastúpený počas štúdia v predmetoch: 

Duchovno-teologická reflexia o zmysle ţivota 

Sociálno-psychologické výcviky so zameraním 

na: Sebapoznanie,   

Sociálne  a komunikačné zručnosti 

Asertívne správanie a riešenie konfliktov 
 

ضض  
 

Ďalej ponúkame špecifické výcvikové 

stretnutia: 

Tréning pamäte v postproduktívnom veku 

Psychoterapeutické aktivity s prvkami 

rehabilitácie Tréningy pamäte – predchádzanie 

Alzheimerovej chorobe  

Prvá pomoc a prevencia úrazov  

Psychohygiena človeka 

 

 

 

 
UNIVERZITA TRETIEHO 

VEKU 
 

 

Študijný program  

SOCIÁLNA PRÁCA 

A PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA 
 

 

 
 

ÚSTAV SOCIÁLNEJ PRÁCE 

BOŢIEHO MILOSRDENSTVA 

ŢILINA 

 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA 

A SOCIÁLNEJ PRÁCE            

 SV. ALŢBETY 

n.o. BRATISLAVA  



PREČO  ŠTUDOVAŤ NA UTV?   

Poslaním Univerzity III. veku je poskytnúť          

priestor pre uspokojovanie túţby po poznaní     

a odborných vedomostiach pre ľudí                   

v produktívnom (ľudí vo veku nad 45 rokov)  

ale i postproduktívnom veku (ľudí                     

v dôchodkovom veku) v rámci záujmového 

štúdia na univerzite, kde získavajú účastníci 

nielen nové odborné poznatky, ale aj nové 

kontakty a priateľstvá. Univezita III. veku cez 

vzdelávacie aktivity vytvára nový priestor pre 

krajšie preţívanie, vyplnenie a obohatenie 

ţivota.  

 

 Smerovanie UTV 

 UTV predstavuje jednu z moţností ako: 

 zlepšiť si ţivot a voľný čas zmysluplným 

spôsobom; 

 uspokojiť túţbu po doplnení vedomostí           

z odborov ako je sociálna práca a psychológia 

zdravia, ktoré je moţné ľahko vyuţiť v praxi; 

 byť súčasťou komunity ľudí rovnakého veku   

i záujmov; 

 udrţať si duševnú i fyzickú rovnováhu v čo 

najvyššej moţnej kvalite. 

 

Pre koho je UTV určená? 

Na štúdium môţu byť prijatí uchádzači, ktorí 

majú ukončené minimálne stredoškolské 

vzdelanie (maturitou skúškou) alebo 

vysokoškolské vzdelanie (štátnou skúškou), vek 

nad 45 rokov a zaplatenie študijného poplatku    

(v kaţdom akademickom roku).  Dvere sú 

otvorené tak pre pracujúcich, ako ľudí               

na dôchodku, vítaný je kaţdý, kto má záujem 

vzdelávať sa.  

 

Koľko trvá štúdium a ako prebieha? 

Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Výučba 

prebieha (formou prednášok a konzultácií) 8 krát 

počas  semestra, vţdy v  UTOROK                     

v poobedňajších hodinách po 15.00 Ukončenie 

jednotlivých predmetov je prostredníctvom 

seminárnej práce alebo formou diskusie.  

Absolvent UTV po troch rokoch štúdia získa 

osvedčenie o absolvovaní Univezity III.veku  

v študijnom programe sociálna práca 

a psychológia zdravia. 

 

 

 

 

 

Prihlášku je potrebné poslať do 21.12.2012. 

Výučba začne v priebehu mesiaca január 2013.  

Prihlásiť sa môţete aj osobne na Katedre 

sociálnej práce v  Ţiline, prípadne poslať 

vyplnenú prihlášku poštou. Formulár prihlášky 

a viac informácií o UTV nájdete na  web stránke 

www.sopza.sk/univerzita-III-veku  

Aká je výška poplatku na UTV? 

Výška poplatku na UTV (v kaţdom roku štúdia): 

- pracujúci:  60 €,   

- dôchodcovia: 35 €  

-  invalidní dôchodcovia: 25 € 

Číslo účtu: 2620107203/1100, Tatra banka a.s. 

- variabilný symbol : rodné číslo 

- špec. symbol: UTVZilina2012 

 

KONTAKTNÁ OSOBA:  

PhDr. Janka Briššáková 

Email: brissakova@sopza.sk 

Telefón: 041/516 61 43 

 

Kontaktná adresa: 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alţbety, n.o. Bratislava  

Ústav sociálnej práce Boţieho Milosrdenstva 

Legionárska ul. 8203/2 

010 01 Ţilina 

(bývalá Ţilinská Univerzita, Blok B, IV. poschodie, 

vchod z Legionárskej ulice, modrá brána) 

 

http://www.sopza.sk/univerzita-III-veku
mailto:brissakova@sopza.sk

