
Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia

Požiarnická 1, Košice

od roku 2005
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Uplatnenie: 

Podmienky prijatia: 

Odborné predmety: 

v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti školstva, v sociálnej starostlivosti
(subjekty štátnej správy, samosprávy miest a obcí, VÚC), v treťom sektore – práca
na úseku sociálnych vecí, edukácie 

maturitná skúška v odbore 76 Učiteľstvo, 2-ročné štúdium

špeciálna pedagogika, psychológia a patopsychológia dieťaťa, biológia
a starostlivosť o postihnuté dieťa, sociológia, neurológia a psychiatria,
základy manažmentu, foniatria, aplikovaná informatika, metodika
edukačných činností, odborná prax, logopedická intervencia,
muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, metodika telesných cvičení
a pohybových hier zdravotne postihnutých a oslabených detí

„Špeciálna pedagogika robí človeka pokorným a vďačným za to, čo má a aký je“

špeciálna
pedagogika

maturitná skúška

teoretická a praktická časť odbornej zložky

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (ruský, anglický, nemecký), teoretická
a praktická časť odbornej zložky, dobrovoľne voliteľný predmet – rómsky jazyk a literatúra

7649 N 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7518 Q 00 špeciálna pedagogika

absolventská skúška
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul
„diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník
7649 M 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
7670 M 00 pedagogický asistent

Ubytovanie: stredoškolské internáty v Košiciach
Finančná podpora: sociálne a riaditeľské štipendium, štipendijný program pre rómskych žiakov
Kurzy: lyžiarsky a plavecký telovýchovno-výcvikový kurz

Ukončovanie štúdia

Požiarnická

Hotelová akadémia

055/799 45 78 0917 506 690

spark2005@centrum.sk
www.spark.edupage.org



Špeci�kum školy – rómsky jazyk a literatúra a rómske reálie.
Voliteľný predmet maturitnej skúšky: rómsky jazyk a literatúra

Denná forma: 7649 M 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník
7670 M 00 pedagogický asistent

Externá forma: 7670 M 00 pedagogický asistent
diaľková forma

Pomaturitné štúdium: 7649 N 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
kvali�kačné pomaturiné štúdium dvojročné, večerná forma
7518 Q 00 špeciálna pedagogika
špecializačné pomaturiné štúdium dvojročné, diaľková forma

Ponúkané
študijné odbory

7649 M 00 / 7649 N 00

Uplatnenie: 

Talentové prijímacie skúšky: 

Odborné predmety: 

v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, výchove vo voľnom
čase, vo vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti zriaďovateľa,
samosprávy (obce a VÚC) a sociálnych zariadeniach

telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova,
jazyková výchova

pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika,
biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej výchovy,
metodika výtvarnej výchovy, telesná výchova s metodikou, metodika
literárnej a jazykovej výchovy, tvorivá dramatika, hra na hudobný
nástroj (gitara, klavír, �auta), aplikovaná informatika, metodika
rozvíjania matematických predstáv, odborná prax

učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo

sociálno-výchovný
pracovník

7661 M 00

Uplatnenie: 

Prijímacie skúšky: 

Odborné predmety: 

„Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú, to už oni dávno vedia.
Rozprávky deťom hovoria, že draci sa dajú poraziť.“

„Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom.“
J. Morley

v profesiách a pracovných pozíciách súvisiacich s poskytovaním sociálnej
a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch štátnej správy, samosprávy,
v neštátnych subjektoch, zariadeniach sociálnych služieb,
ako aj komunitní pracovníci

slovenský jazyk a literatúra, biológia

pedagogika, psychológia, špeciálna a sociálna pedagogika, metódy
sociálnej práce, sociálno-právna ochrana, právna náuka, manažment
a marketing sociálnej práce, sociálno-psychologický výcvik, biológia
a starostlivosť o zdravie, administratíva a korešpondencia, aplikovaná
informatika, metodiky edukačných činností (zamerané na telesnú,
hudobnú, výtvarnú výchovu), odborná prax

pedagogický
asistent

Uplatnenie: 

Prijímacie skúšky: 

Odborné predmety: 

„Keď ľudia vyučujú, sami sa učia.“
Seneca

v materskej škole, základnej škole, strednej škole, v škole pre žiakov s nadaním,
v špeciálnej škole alebo vo výchovnom programe pre deti a žiakov vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky; podieľa sa na utváraní rovnosti príležitostí
v edukácii, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych
alebo kultúrnych bariér

slovenský jazyk a literatúra, biológia

pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika,
metodika edukačných činností, biológia a starostlivosť o zdravie,
sociológia, hudobná výchova, výtvarná výchova, tvorivá dramatika,
aplikovaná informatika, sociálno-psychologický výcvik, odborná prax

7670 M 00


