
Deň otvorených dverí Katedry sociálnej práce 

 

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sa konal 25.1.2023 v učebni 
F104 v čase od 9:00 do 12:00 hod. pod heslom:  

„Aj pomáhať iným treba vedieť, ochota nestačí!“ 

Program : 

1. prezentáciu študijných programov v odbore Sociálna práca (viď na: 
https://fzsp.truni.sk/studijne-informacie-sp) 
- bakalársky študijný program Sociálna práca 
- bakalársky študijný program Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny 
- magisterský Sociálna práca so zameraním na riadenie a organizáciu sociálnych služieb 
- magisterský Sociálna práca so zameraním na štúdium rodiny 
- doktorandský (PhD) Sociálna práca v dennej aj externej forme. 
Študijné programy ponúkame v dvoch variantoch: 
- v dennej forme 
- v dennej kombinovanej forme pre študentov, ktorí nemôžu dochádzať do školy každý deň. 
 
2. prezentáciu projektov nášho Výskumného centra pre štúdium rodiny (bližšie viď 
https://fzsp.truni.sk/centrum-rodinnych-studii), na ktorých sa podieľajú tak študenti ako aj 
naše odborné praxové pracoviská; 
 
3. ukážku diagnostických a posudzovacích techník (Rapid test, Test posudzovania sociálnej 
rizikovosti rodiny), ktoré sme vyvinuli na našej katedre; (nájdi aj na: 
https://fzsp.truni.sk/centrum-rodinnych-studii) 
 
4. prezentácia aktivít niektorých našich fakultných pracovísk odborných praxí 
(https://fzsp.truni.sk/studijne-informacie-sp). 

Podľa prezenčnej listy sa stretnutia zúčastnilo 23 uchádzačov o štúdium (prezenčná listina 

k nahliadnutiu na katedre), avšak anketu vyplnili len 2 záujemcovia. Z vyplnených anketných 

hárkov záujemcov o štúdium, len jedno bolo kompletné a vyzeralo nasledovne: 

Pri výbere VŠ boli respondenti najviac ovplyvnení internetovými stránkami.  

Tab. 1: Výber VŠ podľa vplyvu 

P.č. rodina Pedagógovia SŠ Priatelia Média – TV, 
tlač 

Internetové 
stránky 

1. 5 4 3 2 1 

2. 3 0 0 0 0 

 

 

 



Respondenti pri výbere VŠ preferujú Deň otvorených dverí na fakulte.  

Tab. 2: Výber VŠ podľa aktivít 

P.č. Deň otvorených 
dverí na fakulte 

Celoslovenské 
aktivity – 
prezentácie VŠ 

Reprezentanti 
VŠ prídu 
osobne na SŠ  

Výchovný 
poradca na SŠ 

Je to jedno v 
podstate 

1. 5 4 3 2 1 

2. 5 0 0 0 0 

 

Pri výbere VŠ je podľa respondentov veľmi dôležité prijatie na VŠ bez prijímacích pohovorov.  

Tab. 3: Výber VŠ podľa významných atribútov respondenta 

P.č. Kvalita a dobré 
meno VŠ 

Vysoká 
náročnosť 
štúdia 

Nenáročnosť 
štúdia 

Prijatie na VŠ 
bez prijímacích 
pohovorov 

Poplatok za 
prihlášku na VŠ 

1. 5 3 4 2 1 

2.  1    

 

Pri výbere VŠ respondenti sa najčastejšie priklonili k životu vo veľkomeste a možnosti 

ubytovania  

Tab. 4: Výber VŠ podľa osobných atribútov respondenta 

P.č. VŠ život vo 
veľkomeste 

VŠ život 
v malom meste 

Ubytovanie – 
internát, privát  

Byť čo najďalej 
od domova 

Možnosť 
ďalšieho 
uplatnenia v 
zahraničí 

1. 4 5 3 1 2 

2.  4    

 

Prioritne bol prejavený záujem o štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo a verejné 

zdravotníctvo  

Tab. 5: Záujem o študijný odbor 

P.č. Ošetrovateľstvo Verejné 
zdravotníctvo 

Laboratórne 
vyšetrovacie 

metódy 

Sociálna práca Neuvažujem ani 
o jednom 

z uvedených 
odborov 

1. 3 4 2 5 1 

2.    5  

 

Záver a odporúčania: 

Potešili sme sa záujmu potenciálnych uchádzačov o štúdium. So skupinkami záujemcov  

z rôznych stredných škôl, rôznych regiónov diskutovali prítomní pedagógovia intenzívne viac 

ako hodinu nielen o štúdiu, ale aj o možnostiach Univerzity a mesta Trnavy všeobecne. 

 

V Trnave 1.2.2023     Predkladá: Eva Mydlíková, vedúca katedry  


