
 

ANOTÁCIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV PRE ŠTUDENTOV  
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TROJROČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

Jazyky – začiatočník  

Počas kurzu anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka sa poslucháč naučí porozumieť, 

hovoriť, písať a čítať v cudzom jazyku tak, aby sa dokázal jednoduchým spôsobom 

dorozumieť v bežných situáciách v krajinách, v ktorých sa daným jazykom hovorí. 

Jazyky - mierne pokročilý  

V kurze anglického a nemeckého jazyka pre mierne pokročilých sa poslucháči zdokonalia vo 

všetkých jazykových zručnostiach (čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie) a nadobudnú tak 

schopnosť aktívnej komunikácie v bežných situáciách s hovoriacimi v danom jazyku, resp. 

budú schopní porozumieť písanému textu, či používať daný jazyk v písomnom prejave. 

Dejiny umenia  

Poslucháč sa oboznámi s chronologickým prehľadom dejín kultúry, umenia a architektúry 

počnúc najstaršími starovekými kultúrami cez stredoveké, renesančné, barokové obdobie až 

po súčasnosť. Tento prehľad je zameraný tak na svetové, ako i slovenské umenie a kultúru, 

je obohatený o doplňujúce prednášky z problematiky pamiatkovej, muzeálnej a galerijnej 

práce. Okrem toho majú poslucháči možnosť navštíviť mnohé pamiatky a prezrieť si 

umelecké diela priamo v teréne, a to vďaka organizovaniu jednodňových či viacdňových 

exkurzií doma i v zahraničí. 

Filozofia 

Poslucháč sa oboznámi s chronologickým prehľadom dejín filozofie počnúc najstaršími 

starovekými dejinami cez stredoveké, renesančné, novoveké obdobie až po súčasnosť. Tento 

prehľad je zameraný tak na základné filozofické koncepty a problémy, ako aj o doplňujúce 

prednášky z hlavných oblastí filozofického skúmania. 

PRÁVO 

Poslucháč získa vedomosti v oblasti histórie práva, trestného,  ústavného a záväzkového 

práva. Oboznámi sa s vybranými oblasťami medzinárodného a európskeho práva. Ďalej sa 

dozvie o zásadách podnikania podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona. 

SOCIÁLNA PRÁCA 
 

Štúdium je rozložené do troch rokoch tak, aby sa študenti oboznámili so základnými 

oblasťami sociálnej práce a to v teoretickej aj praktickej rovine. Študijný program je 

koncipovaný tak, aby absolventom ponúkol poznatky predovšetkým z tých oblastí,  

s ktorými sa môžu najčastejšie stretnúť v praktickej rovine počas svojho života. Pre 

študentov sú určené prednášky zamerané na problematiku sociálnych služieb so špecifickým 

zameraním na  starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, o seniorov, o ľudí 



 

s chronickým ochorením. Študijný program obsahuje tiež prednášky o starších i novších 

druhov závislostí, o problematickom správaní, chudobe a pod. Súčasťou študijného 

programu sú aj vybrané oblasti z terapeutických techník. Študenti budú mať príležitosť, aby 

v rámci exkurzie navštívili niektoré zariadenia, v ktorých sa realizuje sociálna práca. 

 

Psychológia – či sa program otvorí sa rozhodne po 25.6.2018, sledujte, prosím, 

oznam 

 

DVOJROČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 

Metamorfózy antického myslenia a kultúry 
 

Bohatstvo antického sveta nachádzame nielen v literatúrach staroveku, antickej filozofii, 

kultúre či každodennom myslení, ale aj v neskorších historických obdobiach, ktoré z antiky 

priamo vychádzajú alebo sa k nej prostredníctvom literatúry, filozofie, umenia či 

architektúry vracajú a rozvíjajú jej podstatné idey. Antický myšlienkový svet mal a má 

dosiaľ významný dosah v živote človeka, pričom často nemusí byť vnímateľný na prvý 

pohľad. S premenami antiky sa vo viacerých oblastiach ľudského života stretávame denne. 

Prednášky kurzu budú zamerané na zrkadlenie antického myslenia a kultúry v rôznych 

historických obdobiach. Prednášajúci na premeny antiky upriamia svoju pozornosť 

vo viacerých rovinách (literatúra, filozofia, umenie, právo, archeológia, architektúra a i.) so 

snahou poukázať na paralely s antickým prostredím. 
 

Okruhy prednášok: 

 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 

Literatúra         

Filozofia/Mytológia         

Archeológia         

História         

Kultúra/Umenie          

Právo       

Architektúra       

Epigrafika       

Divadlo/Rečníctvo       

Exkurzia       

 

JEDNOROČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

 

Základy práce s PC 

Študijný program je určený pre záujemcov, ktorí doteraz s PC nepracovali. Poslucháči 

sa naučia písať text na klávesnici, pracovať s myšou, vyhľadať si informácie na 

Internete, napísať si jednoduchý text v programe Word, zoznámia sa s obrázkovým 

programom Skicár a naučia sa ukladať si vlastné súbory na pamäťové zariadenia. 

 

Práca s PC – Základy Wordu 

Študijný program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce 

s Microsoft Word. Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov ovládajú 



 

písanie na klávesnici a ovládanie počítača myšou. Poslucháči sa naučia formátovať 

text, vkladať do neho tabuľky a obrázky (prípadne iné objekty), používať štýly. Časť 

výučby je venovaná prepojeniu Wordu a Internetu a  ďalšia časť sa venuje aj 

základom práce s operačným systémom (vytvorenie priečinkov, ukladanie súborov, 

kopírovanie, presúvanie a mazanie súborov, práca s USB kľúčom). 
 

 

Práca s PC – základy Excelu, integrácia Wordu a Excelu 

Študijný program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce 

s Microsoft Excel. Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov ovládajú 

písanie na klávesnici a ovládanie počítača myšou. Poslucháči sa naučia zadávať 

jednoduché vzorce, používať relatívne a absolútne adresy, jednoduché funkcie, vnárať 

funkcie, vytvárať grafy, filtrovať údaje a používať kontingenčné tabuľky. Časť 

výučby je venovaná prepojeniu Wordu, Excelu a Internetu. 

 

Práca s PC – základy práce s obrázkami a fotografiami 

Študijný program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce 

s obrázkami a fotografiami. Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov 

ovládajú písanie na klávesnici a ovládanie počítača myšou. Úprava obrázkov 

a fotografií bude prebiehať v programoch Paint a GIMP. Uchádzači sa naučia preniesť 

fotografie z digitálneho fotoaparátu a USB kľúča do počítača, robiť výrezy 

z fotografií, vytvoriť si fotoknihu, jednoduché úpravy fotografií (zmena veľkosti, 

zmena perspektívy, otáčanie, zmena veľkosti časti fotografie, odstránenie červených 

očí, odstránenie vád pleti a podobne). V programe GIMP sa naučia pracovať 

s viacerými vrstvami a jednoduché fotomontáže. 

 

Nemčina nás baví – program pre mierne pokročilých 

Tento program je určený tým záujemcom, ktorí majú radi nemčinu a jej učenie sa 

považujú za výborný spôsob cibrenia si pamäte a udržiavania sa v psychickej 

kondícii.  

Preto bude ťažiskom práce na hodinách opakovanie slovnej zásoby a gramatiky, 

precvičovanie a praktické používanie jazyka v komunikácii. Nebudú chýbať ani rôzne 

druhy jazykových a konverzačných hier, pretože učenie sa zábavnou formou je nielen 

príjemnejšie, ale aj efektívnejšie. 
 

Závislosť a spoluzávislosť 

Poslucháči sa počas štúdia oboznámia so základnými termínmi a teóriami, ktoré 

vysvetľujú vznik závislostí. Poslucháči získajú vedomosti o jednotlivých typoch 

závislostí, tak látkových ako aj nelátkových, budú poznať ich prejavy, príčiny ich 

vzniku a tiež dopady na jednotlivca, rodinu či spoločnosť. Počas stretnutí sa bude 

diskutovať aj o možnostiach liečby a doliečovania. 

 

Anglický jazyk – začiatočník II.  

Pokračovanie programu pre absolventov odboru anglický jazyk – začiatočník. 
 

Psychológia II. 

Pokračovanie programu pre absolventov 3-ročného odboru – či sa program otvorí sa 

rozhodne po 25.6.2018,  sledujte, prosím, oznam 


