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Zápisnica 

z rokovania Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania konanej dňa 19. novembra 2022. 

   

 

Miesto rokovania:  VŠZaSP sv. Alžbety, Pod Brehmi č. 4/A,   Bratislava  (pracovný 

výjazd mimo sídla). 

  

 

Program: 

 

1. Informácie z on-line konzultácie so SAAVŠ (04. 11. 2022) – podávanie žiadostí 

o posúdenie súladu vnútorného systému, študijné programy, habilitačné a inauguračné 

konanie 

2. Interné preverenie zosúlaďovania študijných programov, spisov, dokladov na 

jednotlivých pracoviskách – vytvorenie pracovných skupín 

3. Rôzne a diskusia  

 

 

Rada VŠZaSP pre vnútorný systém kvality (ďalej len ,,Rada VS“): 

 

Prítomní: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., prof. PhDr.  

Vlastimil Kozoň, prof. MUDr. PhDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, PhDr. Eva 

Vršková, Mgr. Lenka Chalupová 

 

Prizvaný: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., mult.  

 

 

1) Informácie z on-line konzultácie so SAAVŠ (04. 11. 2022) – podávanie žiadostí 

o posúdenie súladu vnútorného systému kvality v IS SAAVŠ, ŠP (zoznam) 

 

Informácie z predmetnej konzultácie podal p. prof. Oláh, prebehla vzájomná diskusia 

medzi účastníkmi z VŠ prostredia účastných tohto on-line stretnutia (prof. Tkáč, prof. 

Krčméry, dr. Vršková, Mgr. Ryšánková, Mgr. Chalupová). Podujatie bolo určené 

osobám, ktoré budú vytvárať žiadosť o posudzovanie vnútorného systému ako 

aj prílohy žiadosti - termín podávania žiadostí je do 31. 12. 2022.  
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Tri kroky k žiadosti o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej 

školy: 

- Identifikácia VŠ – názov vysokej školy 

- Identifikácia predmetu žiadosti - Vnútorný systému zabezpečovania kvality 

vysokej školy podľa príloh k žiadosti (Vnútorný systém VŠ v SJ, AJ, Vnútorná 

hodnotiaca správa o implementácii VS VŠ v SJ, AJ) 

- Prílohy – príloha 1: Študijné programy 

príloha 2: Habilitačné a inauguračné konania 

príloha 3: Ukazovatele vnútorného systému 

Vysoká školy musí deklarovať, v ktorých študijných programoch resp. ktoré študijné 

programy chce určite poskytovať, k tomu je treba „vyčistiť“ register CRŠ. Takto 

upravené študijné programy (zoznam z CRŠ bude súčasťou žiadosti stiahnutý z CRŠ) 

v žiadosti sa uvádzajú VŠETKY (pri validácii sa porovnávajú kódy jednotlivých ŠP 

s registrom CRŠ). Do elektronickej žiadosti sa vkladajú jednotlivé dokumenty, linky 

(odkazy) – existujúce, verejné, nie zamknuté (SAAVŠ robí v danom čase kópie, ak to 

škola zmení už bude rozdiel). K dátumu podania žiadosti jednotlivé opisy ŠP už musia 

byť nemenné. 

Pracovné skupiny – zostavujú sa podľa podania resp. prijatia žiadosti a jej úplnosti 

(príp. odstránenie nedostatkov je nutné realizovať do 60 dní /pri výhrade k nejakému 

členovi pracovnej skupiny je ďalší mesiac k stanoveniu novej prac. skupiny). 

Predpokladaný príchod pracovnej skupiny na vysokú školu bude v čase akademického 

roku, keď prebieha výučba a sú prítomní študenti (t. j. leto sa vynecháva). 

Poplatky – podľa sadzobníka, a podľa toho v kt.  ŠP a HIK je vysoká škola aktívna ( sa 

budú odvíjať poplatky), každá vysoká škola dostane oznámenie o výške poplatku po 

podaní žiadosti do 30 dní. Model postupu SAAVŠ: podať - validovať - zaplatiť. 

 

 

Uznesenie č. 1/19/11/2022 

Rada VS  konaná  dňa 19. novembra 2022 ukladá naďalej monitorovať, sledovať 

aktualizované informácie a pokyny SAAVŠ k podávaniu žiadostí o zosúladenie ako aj 

dodržať všetky stanovené termíny. 

 

 

Zodpovední: prorektori pre vzdelávanie, študijné oddelenie (poverená vedúca 

a zástupkyňa), referentka pre spoluprácu pri tvorbe VS VŠ 

 

Termín: priebežne a do 31. 12. 2022 
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2) Interné preverenie (vnútorná akreditácia) zosúlaďovania študijných programov, 

spisov, dokladov na jednotlivých pracoviskách – vytvorenie pracovných skupín 

 

K podaniu žiadosti o posúdenie súladu je nutné vykonať: 

a) revíziu študijných programov ich opisov, hlavne aktualizovať personálne 

zabezpečenie daného programu: 

- uvedená osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného 

programu (s uvedením funkcie a kontaktu) 

- „tzv. pätice-šetice“ - zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety 

študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny 

Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom – v poradí dôležitosti, 

b) kontrolu a doplnenie jednotlivých VUPCH a VTC – vysoká dôležitosť aktualizácie, 

c) preverenie priestorového, materiálno-technického zabezpečenie študijného   

programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov),  

prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným 

technológiám a podobne). 

 

 

Uznesenie č. 2/19/11/2022 

Rada VS konaná  dňa 19. novembra 2022 ukladá vytvorenie interných kontrolných 

skupín (komisií pre vnútornú akreditáciu), ktoré budú pozostávať z členov  

Programovej rady a prizvaných členov  v zložení: 1 zahraničný  (interný alebo 

externý), 1 z inej VŠ, 1 študent, 1 z Alumni klubu, 1 z MZ SR alebo MŠVVaŠ SR alebo 

odbornej spoločnosti, komory atď. 

Zodpovední: prorektori, vedúci pracovníci, vedúci ŠP, koordinátori vzdelávania, 

hlavný kontrolór 

Termín: od 28. 11. do 15. 12. 2022  

 

 

3.) Rôzne a diskusia 

Na základe písomného dopytu a podnetu študentov z magisterského stupňa štúdia 

v odbore ošetrovateľstvo a sociálna práca k štátnym (záverečným) skúškam, navrhujú 

absolvovať len obhajovanie záverečnej (diplomovej) práce sa uskutočnila diskusia – je  
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potrebný odborný názor vedúcich jednotlivých ŠP ako aj vyučujúcich, potrebné 

zjednotenie v poskytovaní vedomostí a zručností v predmete Diplomový seminár, 

Metodológia výskumu a vypracovanie záverečnej práce. Bol prezentovaný názor, že 

dané zmeny resp. možnosti zmeny, by mali nastať už v bakalárskom stupni štúdia. 

 

Následne bola v diskusii prezentovaná otázka: Aké je postavenie fakúlt na VŠZaSP sv. 

Alžbety, či prispievajú špecifickým spôsobom ku kvalite a pod. 

 

 

Uznesenie č. 3/19/11/2022 

Rada VS  konaná  dňa 19. novembra 2022 ukladá v jednotlivých bodoch diskusie 

nasledovné: 

 

a) forma vykonania štátnych skúšok magisterského stupňa štúdia ešte v ak. r. 22/23 

a v nasledujúcich rokoch: vykonať celoplošne prieskum študentov, následne na 

základe výsledkov odborná diskusia: prorektori, vyučujúci,  návrh prípadnej zmeny, 

realizácia v opise ŠP. 

 

b) forma vykonania štátnych skúšok bakalárskeho stupňa štúdia v nasledujúcich 

rokoch: najprv odborná diskusia a zjednotenie názoru na uskutočnenie záverečnej 

skúšky len formou obhajoby, návrh prípadnej zmeny, realizácia v opise ŠP. 

 

c) postavenie fakúlt na VŠZaSP sv. Alžbety – áno, fakulty prispievajú ku kvalite 

vzdelávania a výstupov absolventov prostredníctvom ich širokého uplatnenia ako aj 

k vedeckej činnosti. Fakulty sa majú riadiť Vnútorným systémom zabezpečovania 

kvality vzdelávania VŠZaSP sv. Alžbety s použitím špecifík, tým nie je dotknutá činnosť 

pri vytváraní študijných programov. 

 

 

 

Zapísala: 

PhDr. Eva Vršková, poverená vedením ŠO 

 

       ............................................................ 

                                prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

                                                                                                  predseda Rady VS  

  


