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I. Základné informácie o vysokej škole 

 

Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

 

Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké 

školy ani medzi odborné vysoké školy 

 

Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 

 

Poslanie vysokej školy: Hlavným cieľom Vysokej školy  je vychovávať zdravotníckych 

a sociálnych pracovníkov pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, 

charitatívne a misijné aktivity. 

 

Vedenie vysokej školy:  

Rektor: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 

Prorektori:  

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.  

prorektor pre zahraničné vzťahy a vedecko-výskumnú činnosť 

 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

prorektor pre pedagogickú činnosť s pôsobnosťou pre Západoslovenský región 

a pre právne záležitosti 

 

prof. Ing. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD., SDB                 

prorektor pre pre pedagogickú činnosť s pôsobnosťou pre Stredoslovenský región 

 

prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD.           

prorektor pre pre pedagogickú činnosť s pôsobnosťou pre Východoslovenský región 

                  

Kvestor vysokej školy:   

 

AKADEMICKÝ SENÁT VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave na obdobie rokov 2012-2016 

 

Zamestnanecká časť: 

 

Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian - podpredseda  

Mgr. Monika Dancáková 



 

 

PhDr. Zuzana Nagy Gažová 

doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. - podpredseda 

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. - predseda 

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. 

RNDr. Mgr. Milica Páleniková  

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Mgr. Monika Tóthová 

 

Študentská časť: 

 

Bc. Juraj Bago - podpredseda  

Bc. Simona Bartková 

Jana Iglarčíková 

Jaroslava Kubačková 

Ing. Janka Pavlovičová Ivašková 

 

Vedecká rada vysokej školy: 

Interní členovia: 

   prof.  PhDr. Róbert Babeľa, PhD. 

   Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

   prof.  PhDr. Mária Bielová, PhD. 

   prof.  PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

   prof.  ThDr. Paweł Czarnecki, PhD. 

   Dr.h.c.prof.  MUDr.PhDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc.   

   prof.  MUDr. Eva Grey, PhD. 

   prof.  PhDr. Ivica Gulášová, PhD. 

   prof.  PhDr. František Hanobik, PhD. 

   doc.  PhDr. Monika Jankechová, PhD. 

   prof.  MVDr. Peter Juriš, CSc. 

   prof.  MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. 

   Dr.h.c. prof.  MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

   prof.  ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 

   prof.  MUDr. František  Mateička, PhD. 



 

 

   prof.  MUDr. Jozef Matulník, PhD. 

   prof.  MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

   prof.  MUDr. Peter Mkvý, PhD. 

    MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

   prof.  PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH 

   prof.  MUDr. Mariana Mrázová, CSc. 

   prof.  Ing. Libuša Radková, PhD. 

   prof.  MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 

   prof.  PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

   prof.  MUDr. Stanislav Špánik, DrSc. 

   prof.  MUDr. Mária Šustrová, CSc. 

   prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

   prof. et doc. JUDr. Robert Vlček, PhD. MPH 

 

Zahraniční a externí členovia: 

   prof.  PhDr. Pavol Dancák, PhD. 

   Dr.h.c. prof.  PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

   Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

   prof.  MUDr. Peter Labaš, CSc. 

   prof.  MUDr. Anton  Lacko, PhD.  

   doc.  MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

   prof.  MUDr. Ivan Rovný, PhD. 

   prof.  MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

   prof.  MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

   prof.  MUDr. Tibor  Šagát, CSc. 

   prof.  PhDr. Valérie Tóthová, PhD                                    . 

   prof.  MUDr. Miloš Velemínský, DrSc. 

 

Správna rada vysokej školy: 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – prezident – od 1.1.2011 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. – tajomník - od 1.1.2011 

Mgr. Terézia Kollárová – člen - od 1.1.2011 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – člen - od 1.12.2010 

 



 

 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy                            

za predchádzajúci rok 

 

Uskutočnené konferencie v roku 2016: 

názov konferencie uskutočnené dňa Miesto 

Využitie rodinnej mediácie v kontexte aktuálnej právnej 

úpravy 24.11.2016 Bratislava 

2nd interdisciplinary international conference of Social 

Pathology Among Youth:  SPAY-EU 2016 17-18.11.2016 

Varšava, Poľská 

republika 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Social 

Pathology Among Youth (SPAY 2016) 17.3.2016 Bratislava 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: IMCO 

(International multidisciplinary conference)  18.5.2016 Bratislava 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou:  Ochrana 

života XVI – „Etické problémy súčasnosti – Pocta sv. Gianne 

Berettovej Mollovej“ 7.11.2016 Trnava 

Odborná konferencia: Ženy a dievčatá proti totalitným 

režimom. 30.9-1.10.2016 Bratislava  

Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách 10-11.11.2016 Michalovce 

Kolokvium kazuistík 11.3.2016 Košice 

Komunikácia v prostredí sociálnej práce 29-30.9.2016 Košice 

IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich 

v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou 

„LABOR VINCIT OMNIA - Úsilie všetko prekoná“ 20-21.10.2016 Nové Zámky 

Aktuální trendy sociální práce 6.4.2016 Praha 

Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce  21-22.10.2016 Příbram 

Misiologická konferencia: Znamenia čias pre misie 

v súčasnosti 17.10.2016 Bratislava 

Výzvy 21. storočia: migrácia a ľudská dôstojnosť 30.11.2016 Banská Bystrica 

XXXI. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s 

medzinárodnou účasťou  

Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na 

podporu a ochranu zdravia - multidisciplinárna spolupráca so 

sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi pôsobiacimi vo 

verejnom zdravotníctve I, Varia.  9.12.2016 Partizánske 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelaní 

 

Na našej vysokej škole je možnosť výberu z 82 študijných programov I., II. a III. 

stupňa štúdia. Z toho 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov 

zahraničných a 61 vedeckých projektov. Ponúkame možnosť odbornej praxe pre študentov     

v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, 

Kambodža, Vietnam atď.) a študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu         

v angl. jazyku). Na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných.  

Počas posledných komplexných  akreditácií  bola v roku  2008 a 2015 zaradená 

v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii A-  a v lekárskych 

vedách A a bola  zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu. Minister školstva udelil 

našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 

a techniku, 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia  výskumu a vývoja.  

Vysoká škola bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej 

univerzity a v r. 2011 za riadneho člena  Európskej asociácie univerzít (EUA). 

  

Organizácia štúdia sa uskutočňuje v zmysle vysokoškolského zákona a študijného 

poriadku VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

Akademický rok sa spravidla: 

- začína 1. septembra bežného roka a 

- končí 31. augusta nasledujúceho roka 

- člení na zimný a letný semester a hlavné prázdniny 

- každý semester sa skladá: 

  • z výučbovej časti (obsahuje najmenej 10 a najviac 15 výučbových týždňov)  

  • zo skúškového obdobia (trvá najmenej mesiac) 

 

Výučba: 

- základnými formami sú: prednášky, konzultácie, semináre, cvičenia, praktické cvičenia, 

odborná prax, exkurzie, odborné práce, semestrálne práce, kurzy špeciálne výcviky, 

organizované a kontrolované samoštúdium 

- predmet študijného programu môže byť vyučovaný súčasne viacerými formami 

 



 

 

Kreditový systém štúdia: 

- umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním 

študijných predmetov 

- štandardná záťaž študenta: 

- za celý akademický rok najmenej 60 kreditov 

- za semester najmenej 30 kreditov 

- kredity: 

  • číselné hodnoty pridané k predmetom – charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich 

úspešné absolvovanie 

  • študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu 

  • za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz 

  • získané kredity za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, 

akumulujú) 

  • jednou z podmienok  pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu kreditov 

študijného programu 

  • celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia závisí             

od štandardnej dĺžky štúdia daného štud. programu a je najmenej 60 kreditov za každý 

stanovený rok štandardnej dĺžky štúdia nezávisle od stupňa, do ktorého je študijný program 

zaradený 

  • kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program 

  • ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe 

zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov 

VŠ na ktorej ich získal 

  • celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho jednotlivých 

stupňoch: 

    a) bakalárske štúdium – 180 kreditov 

    b) magisterské štúdium (inžinierske) – 120 kreditov 

    c) doktorandské štúdium – 120 kreditov do vykonania dizertačnej skúšky 

  • prenos predmetov z jednotlivých rokov štúdia na našej VŠ je možný len so súhlasom 

rektora 

  • študent musí absolvovať všetky predpísané predmety v aktuálnom akademickom roku 

  • každý predmet môže študent absolvovať na riadny termín alebo dva opravné (ďalší 

opravný termín povoľuje rektor resp. dekan na základe žiadosti) 

 



 

 

Študijný program, študijný plán:  

- študijný program vysokej školy je zostavený tak, aby študent získal počas štúdia všetky 

predpísané povinné aj voliteľné predmety 

- študijný plán študenta určuje, aké predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich 

časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov 

- súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho 

absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke 

 

Predmety študijného programu:  

- každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci vysokej školy svojim kódom                

a názvom a je koncipovaný ako jednosemestrový 

- základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v identifikačnom liste predmetu 

  • kreditová dotácia, 

  • formy výučby a ich hodinové dotácie 

  • vyučujúci, 

  • podmieňujúce predmety, podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia, 

  • obsah predmetu 

  • kontrolné časti (etapy) predmetu, 

  • zoznam študijnej literatúry, informačné zdroje, 

  • rozvrhové údaje (semester, čas a miesto konania...) 

- predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozdelené 

na: 

  • povinné – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej etapy štúdia, 

časti štúdia alebo celého študijného programu, spravidla sú len také, ktoré sa vyučujú              

na vysokej škole 

  • povinne voliteľné – úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov je podmienkou 

úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu, 

  • výberové – predstavujú ostatné predmety v študijnom programe, ktoré si študent má 

možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov            

v príslušnej časti štúdia 

- vypracovanie záverečnej práce alebo diplomovej práce vrátane jej obhajoby sa považuje      

za absolvovanie jednotky študijného programu (predmetu), hodnotí sa a prideľujú sa mu 

kredity, 



 

 

- samotná obhajoba záverečnej práce alebo diplomovej práce a absolvovanie štátnej skúšky    

sa nepovažuje za absolvovanie jednotky študijného predmetu – za absolvovanie sa kredity 

neprideľujú 

- štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho 

študijného plánu študenta pod vedením školiteľa, ktorý ho zostavuje a predkladá                    

na schválenie rektorovi vysokej školy. 

 

A. Počet študentov vysokej školy k 31.10.2016 sa nachádza v tabuľke č.1                                    

v tabuľkovej prílohe. 

Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) je uvedený v tabuľke č.1a                                    

v tabuľkovej prílohe. 

B.    Prehľad počtu študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2014/2015 

sa nachádza v tabuľke č.2 v tabuľkovej prílohe.  

C.    Prehľad Prijímacích konaní na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom        

a druhom stupni v roku 2016 sa nachádza v tabuľke č.3a. Prehľad Prijímacích konaní            

na študijné programy v na študijné programy v druhom stupni v roku 2016 sa nachádza                     

v tabuľke č.3b. Prehľad Prijímacích konaní na študijné programy v na študijné programy              

v treťom stupni v roku 2016 sa nachádza v tabuľke č.3c v tabuľkovej prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávanie 

 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov 

 

 

I. Poslanie Inštitútu ďalšieho vzdelávania 

 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (ďalej len IVSP) pôsobí             

ako priamo riadená organizácia VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava. Poslaním IVSP je 

prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a zručností sociálnych pracovníkov ako aj 

každého, kto má záujem o akreditované certifikované vzdelávanie v oblasti sociálnej práce.  

Zabezpečuje vzdelávanie, vedeckú výchovu a vedecký výskum, ako aj praktické spôsobilosti 

u sociálnych pracovníkov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov 

v duchu etiky a humanizmu  v intenciách poslania VŠZaSP sv. Alžbety.  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom  

Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (ďalej len IVSP)  poskytuje 

akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov a zamestnancov sociálnej sféry v týchto 

vzdelávacích programoch:   

 

 

II. Akreditované vzdelávacie programy 

 

Zoznam akreditovaných študijných programov, ktoré poskytuje IVSP pre sociálnych 

pracovníkov a zamestnancov sociálnej sféry v týchto vzdelávacích programoch: 

 

 Špecializované sociálne poradenstvo 

 Supervízia v pomáhajúcich profesiách 

 Manažment kvality v sociálnych službách 

 Mediátor 

 Rodinná mediácia 

 Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA, 

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, TERAPIA HROU, 

TANEČNÁ A POHYBOVÁ TERAPIA 

 Sociálno-psychologický výcvik 

 Krízová intervencia 

 Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou 



 

 

 Misijná a rozvojová spolupráca 

 Základy sociálnej práce 

 Sociálna práca so seniormi 

 Terénna sociálna práca a streetwork 

 

 

III. Pripravované projekty a projekty v realizácii  

 

V rámci Inštitútu boli v roku 2016 realizované nasledovné projekty: 

 

1. Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb                                

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zamestnancov odboru sociálnych vecí Úradu NSK 

pod názvom zákazky: „Modul vzdelávania A: Rola zdravotníckeho personálu                         

pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb v interdisciplinárnom tíme“ 

 Schválený objem finančných prostriedkov: 6 190,00 Eur 

 

2.  Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb                                               

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zamestnancov odboru sociálnych vecí Úradu NSK 

pod názvom zákazky: Modul vzdelávania B: Rola odborného zamestnanca v sociálnej 

práci v zariadení sociálnych služieb 

Schválený objem finančných prostriedkov: 2 970,00 Eur 

 

3.  Zabezpečenie jednotného systému supervízie v zariadeniach sociálnych služieb                     

v  zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod označením zákazky: „SUPERVÍZIA“.  

Schválený objem finančných prostriedkov: 7 900,00 Eur 

 

V tomto období sa dolaďujú v radiacom orgáne Eruopskeho sociálneho fondu výzvy 

v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“, IVSP je pripravené predložiť po zverejnení 

výzvy niekoľko projektov orientovaných na zvyšovanie odbornej kompetencie sociálnych 

pracovníkov.   

 

 

 

 



 

 

IV. vzdelávacie aktivity IVSP 

 

Ďalej bolo realizované akreditované vzdelávanie vo Vzdelávacom a rozvojovom stredisku            

Bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej, ktoré patrí pod správu IVSP: 

                                       

1. Terapeutické techniky v sociálnej práci:  

        Modul: ERGOTERAPIA   70 h 

Obdobie realizácie: december 2015  –  marec 2016 

2. Terapeutické techniky v sociálnej práci:  

        Modul: ERGOTERAPIA   70 h 

Obdobie realizácie: november 2016  –  január 2017 

3. Mediátor 100 h 

Obdobie realizácie: december 2015 - január 2016 

4. Mediátor 100 h 

Obdobie realizácie: december 2016  - jún 2017 

5. Rodinná mediácia  60 h 

Obdobie realizácie: apríl 2016  - máj 2016 

6. SPV 160 h   

Obdobie realizácie: apríl 2016 - september 2016 

7. Supervízia v SP 240 h 

Obdobie realizácie: november 2015 – máj 2016 

8. Supervízia v SP 240 h 

Obdobie realizácie: máj 2015 – február 2017 

9. Supervízia v SP 240 h 

Obdobie realizácie: november 2016 – jún 2017 

10. Špecializované sociálne poradenstvo   180 h 

            Obdobie realizácie: október 2015 - apríl 2016 

11. Špecializované sociálne poradenstvo   180 h 

            Obdobie realizácie: október 2016 - marec 2017 

12. Workshop: Supervízia v sociálnej praxi (výmena skúseností, verifikácia postupov, etika 

v práci supervízora)  - jún 2016 

13. Workshop: Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a civilnými kódexmi - september 

2016 



 

 

14. IVSP zorganizoval dňa 24.11.2016 II. medzinárodnú konferenciu  RODINNÁ 

MEDIÁCIA 

V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY s celkovou účasťou 123 hostí vrátane 

prednášajúcich. 

 

Vzdelávanie v roku 2016 ukončilo 729 účastníkov vzdelávacích aktivít, čo je nárast                

o 17,15% oproti rovnakému sledovanému obdobiu roku 2015, kedy bolo úspešne 

vzdelávaných 604 osôb a nárast o 20,71% oproti roku 2015, kedy úspešne ukončilo 

vzdelávanie 578 účastníkov. 

 

 

 

Vo vzdelávacom a rozvojovom stredisku v Dolnej Krupej boli okrem akreditovaného 

a certifikačného vzdelávania realizované rôzne iné vzdelávacie aktivity, ako napr.: Doplnkové 

pedagogické štúdium, dovolenkové pobyty a iné s celkovým počtom 1109 osobo/nocí. 

 

UBYTOVANIE 

Za sledované obdobie roku 2016 bolo stredisko využité v počte 1109 osobo/nocí, čo je                  

oproti rovnakému sledovanému obdobiu roku 2015 nárast o 31,24%, kedy bolo ubytovanie 

845 osobo/nocí a nárast o 46,11% oproti roku 2014 s celkovým počtom 759 osobo/nocí 

rovnakého sledovaného obdobia.  
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IV. Iné aktivity podporujúce skvalitnenie študijného odboru sociálna práca  

 

a)  príprava nových akreditovaných vzdelávacích programov,   

 

b) IVSP prispieva svojimi aktivitami na tvorbu odborných textov pre oblasť ďalšieho 

vzdelávania a finančnú dotáciu na jazykovú úpravu. Vydaných bolo niekoľko učebných 

textov pre účastníkov ďalšieho vzdelávania. 

b) V súčasnosti Inštitút ponúka Atestované vzdelávanie absolventov študijného odboru 

sociálna práca, ktoré slúži na  overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným 

štandardom pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca v odbore sociálna práca, ktorý 

ich získal kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom odborných činností 

c) IVSP sa aktívne podieľa na príprave vedeckých konferencií, ktoré sú orientované                            

do podpory rozšírenia a celospoločenského uplatnenia rodinnej mediácie v praxi sociálnych 

pracovníkov – mediátorov. Za týmto účelom bola realizovaná medzinárodná vedecká 

konferencia „Rodinná mediácia“ 

d) Zámerom IVSP je politicky presadiť zriadenie občianskych poradní pre účely poskytovania 

občianskeho poradenstva podobne ako je tomu v okolitých krajinách. Za týmto účelom bolo 

uskutočnených niekoľko pracovných stretnutí a rokovaní so zahraničnými partnermi 

a zástupcami politických parlamentných strán. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 

školy 

 

Vedeckovýskumná činnosť pracovísk vysokej školy je zameraná na 6 hlavných činností: 

- Laboratórna medicína 

- Tropické choroby 

- Misijná a charitatívna práca 

- Diverzifikácia sociálna práca 

- Sociologický výskum 

- Prenatálna a perinatálna medicína a psychológia 

 

Zoznam domácich a zahraničných grantov a prehľad finančných prostriedkov             

na výskumné projekty získané v roku 2016 sa nachádza v tabuľke č. 19 a 20  v tabuľkovej 

prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2016 
 

Štatistika publikácií: 621 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  15 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  9 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 
3 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 
59 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 
6 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 
1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  3 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v 

domácich vydavateľstvách 

 
4 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  27 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  25 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  25 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach WOS alebo SCOPUS 

 
54 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach WOS alebo SCOPUS 

 
17 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  32 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  51 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch 

 
3 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

 
8 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých 

konferenciách 

 
20 



 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

 
18 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  38 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  15 

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií  4 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  27 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  14 

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií  1 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách  3 

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 
3 

BCI Skriptá a učebné texty  1 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch  4 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  32 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

 
2 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

 
7 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

 
2 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 

 
1 

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných 

podujatí 

 
1 

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí  1 

CAH Audiovizuálne diela natočené v domácej produkcii  1 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  11 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch  2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce  15 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy  2 



 

 

GHG Práce zverejnené na internete  30 

GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Habilitačné konanie a konania na vymenúvanie profesorov 

 

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016 sa nachádza 

v tabuľke č. 7, zoznam vymenovaných docentov za rok 2016 sa nachádza v tabuľke č. 8           

v Tabuľkovej prílohe k výročnej správe o činnosti vysokej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

 

Prehľad výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 

2016  sa nachádza v tabuľke č. 9 v tabuľkovej prílohe. 

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov je vykázaná v tabuľke č. 10                    

v tabuľkovej prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Podpora študentov 

  

Vysoká škola v roku 2016 dostala od MŠ SR dotáciu  v sume 448 784 EUR,                     

na motivačné štipendiá  98 784 EUR a na sociálne štipendiá 350 000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 

 

Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie pedagogického a vedecko-výskumného 

procesu vysokej školy. 

 

Hlavným cieľom knižnice je uspokojovanie informačných potrieb študentov                            

a pracovníkov vysokej školy poskytovaním knižnično-informačných služieb širokého rozsahu 

s využitím najnovších informačných technológií. 

 

Knižnica sa špecializuje na budovanie knižničného fondu zameraného na literatúru                  

z oblasti zdravotníckych a sociálnych vied (knihy, monografie, encyklopédie, slovníky, 

učebnice). 

 

K dispozícii sú domáce a zahraničné periodiká zodpovedajúce študijným odborom vysokej 

školy, ako aj spoločenskovedné periodiká z oblasti literatúry, kultúry  a príbuzných odborov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Rozvoj vysokej školy 

 

A. Vedecké projekty financované z vlastných zdrojov vysokej školy: 

 

1. Sirotinec sv. Ondreja DongLac, Hanoi, Vietnam 

2. Detský domov Thien An v delte Mekongu, Vietnam 

3. Pomoc HIV pozitívnym sirotám vo Vietname 

4. Liečebný domov pre deti s HIV/AIDS, House of Smile, Phnom Penh, Kambodža 

5. Klinika sv. Maximiliána Kolbeho, House of Family, Phnom Penh, Kambodža 

6. Detská klinika bl. Petra Pavla Gojdiča pre deti s HIV/AIDS, Kambodža 

7. House of Family I pre deti s HIV/AIDS, Sihanoukville, Kambodža 

8. House of Family II pre deti s HIV/AIDS, Sihanoukville, Kambodža 

9. Adopcia na blízko pre Kambodžu, Dvojfarebný svet 

10. Školský projekt Kommar Chlad AnDong, Kambodža 

11. Antimalnutričné centrum Manvi, India 

12. Nava Sanidhya Children´s Home, India 

13. Útulok pre bezdomovcov sv. Františka, Ruská federácia, Usurijsk 

14. Karitas Omsk, pomoc znevýhodneným skupinám, Rusko 

15. Sociálna služba sv. Františka odkázaným, Kirgizsko, Biškek, Talas 

16. Denný stacionár pre bezdomovcov, Kazachstan, Alma-Ata 

17. Domov pre deti v Kapčagaji, Kazachstan 

18. Pomoc hendikepovaným deťom v Arménsku, Jerevan, Spitak 

19. Detský domov sv. Alžbety, Seredne, Ukrajina 

20. Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Keňa, Srbsko, Kambodža 

21. Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Nadlak, Rumunsko, 

22. Zdravotno-sociálne centrum sv. Charlesa de Foucault, Libanon 

23. Ushirikiano centrum, Keňa 

24. Klinika pre chudobných sv. Rafaela a sv. Bakithy, Mihango, Keňa 

25. VCT centrum a laboratórium na prevenciu HIV/AIDS, Mukuru, Keňa 

26. Antimalnutričné centrum sv. Charlesa Lwangu Lunga Lunga slum, Keňa 

27. Centrum pre podvýživené deti Nepoškvrnenej Panny Márie, Nairobi, Keňa 

28. Rehabilitačné centrum sv. Kizita a sv. Gianny Beretty pre chlapcov, Keňa 

29. Dom nádeje sv. Bakithy, resocializačné centrum pre dievčatá z ulice, Eldoret, Keňa 



 

 

30. Klinika bl. Ladislava Battyányho-Strattmanna, Eldoret, Keňa 

31. Rehabilitačné centrum bl. Zdenky Schellingovej pre dievčatá, Keňa 

32. Podpora vzdelávania chudobných detí, adopcia na diaľku, Keňa 

33. Poskytovanie zdravotníckej pomoci vidieckemu obyvateľstvu, Ruisinga, Keňa 

34. Podpora vzdelávania a pomoc deťom ulice, Githurai, Keňa 

35. Nemocnica Panny Márie Fatimskej v Gordime, Južný Sudán 

36. Nemocnica Marialou, Južný Sudán 

37. Podpora malého podnikania v Kongu 

38. Detský domov pre siroty a podpora správnej nutrície, Burundi 

39. Nemocnica sv. Sáry Salkházyovej, Rutovu, Burundi 

40. Zdravotná starostlivosť pre chudobných v Gasure, Burundi 

41. Nemocnica v Buraniro, Burundi 

42. Nemocnica v Murango, Burundi 

43. Škola sv. Don Bosca, Čad 

44. Detský dmov sv. Cecílie, Lesotho 

45. Klinika Bigugu, Rwanda 

46. Antimalnutričný projekt v Kibeho, Rwanda 

47. HIV projekt Buikwe, Uganda 

48. Poliklinika st. Vincent de Paul v Sangrelaya 

49. Sirotinec pre indiánskych chlapcov v San Ignaciode Velasco, Bolívia 

50. Misijné centrum pre deti a mládež v rómskej osade Jarovnice, Slovensko 

51. Azylové centrá, Malacky, Dolná Krupá, Jarná, Slovensko 

52. Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa, Slovensko 

 

 

B. Projekty financované z dotácie na rozvoj vedy a výskumu na vysokej škole:  

(MZV SR) 

 

Názov: Znižovanie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému 

vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností 

 

Cieľom projektu je znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému 

vzdelaniu a získavaním praktických zručností. Zameriame sa pritom na dva špecifické ciele: 

Zvýšenie počtu mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie na trhu práce a zvýšenie počtu 



 

 

kvalifikovaných učiteľov používajúcich inovatívne metódy vo výučbe. Projekt rozšíri 

doposiaľ len veľmi všeobecné vzdelávanie na základnej škole Joska v Keni o remeselné 

a umelecké predmety. Do vyučovania zaradíme 4 nové predmety, pre žiakov budeme 

organizovať tiež motivačné semináre doručované úspešnými remeselníkmi a umelcami           

na zvýšenie záujmu o štúdium a prácu v daných oblastiach.  

Posilnením konkurencieschopnosti prostredníctvom remeselného a umeleckého vzdelania            

na prvom a druhom stupni základnej školy tak bude mať projekt v dlhodobom horizonte 

vplyv na zamestnanosť absolventov, prípadne ich ďalšie štúdium na odborných školách. 

Pre učiteľov zvýšime kvalitu vzdelávania prostredníctvom inovatívnych metód. 

Projekt sa sústredí aj na zvýšenie ich odbornej kvalifikácie prostredníctvom rôznych kurzov. 

Inovatívnosť a modernizáciu vyučovacieho procesu podporíme aj elektrifikáciou základnej 

školy. 

Priamy profit z projektu bude mať 450 žiakov a 15 pedagógov.  

Projekt komplementárne nadväzuje na ukončený projekt SAMRS 2012/01/04: „Zlepšenie 

prístupu k predškolskému a základnému vzdelaniu pre znevýhodnené a sociálne slabé skupiny 

obyvateľstva v Keni” a rozvíja ho. 

 

Celkové náklady projektu: 275 959 EUR 

 

Názov: Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti v oblasti Gordimu v Juhosudánskej 

republike 

 
V oblasti Gordim v Juhosudánskej republike je zlý zdravotný stav detskej populácie.                

Je spôsobený najmä infekčnými ochoreniami, ktoré sa podpisujú pod vysokú detskú 

chorobnosť a úmrtnosť. Infekčné ochorenia sú väčšinou ľahko a lacno liečiteľné,                   

alebo prevnabilné očkovaním a dodržiavaním hygienických zásad. 

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Južného Sudánu,         

s osobitným dôrazom na deti a rodičov, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej 

pediatrickej starostlivosti. Uvedený cieľ bude naplnený: 

1 Poklesom detskej chorobnosti a miery detskej úmrtnosti detí v oblasti Gordimu 

2  Zvýšením miestnych personálnych kapacít zaškolených v oblasti verejného zdravotníctva             

a pripravených na prevzatie zodpovednosti za poskytovanie kvalitnej pediatrickej zdravotnej 

starostlivosti. 

Projekt dosiahne v priebehu 24 mesiacov tieto výsledky: 



 

 

1.1.Funkčná pediatrická ambulancia a vakcinačné centrum poskytne svoje služby                             

12 240 deťom. 

1.2 Zvýšenie povedomia 3 600 rodičov o prevencii infekčných ochorení u detí, racionálnej 

výživy a hygieny. 

2.1 Vyškolenie 15 miestnych zdravotníckych pracovníkov v odbore 

pediatria                                            a 30 komunitných pracovníkov v oblasti hygieny a šírenia 

infekčných ochorení. 

Implementácia projektu logicky rozvíja už fungujúcu pôrodnicu Fatima Hospital v Gordime 

(SAMRS/2012/02/02). Projekt dopĺňa chýbajúce pediatrické zdravotnícke služby v oblasti. 

 

Celkové náklady projektu: 221 695 EUR 

 

Názov: Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov 

 

Projekt je zameraný na humanitárnu zdravotnú pomoc pre vnútorných utečencov v irackom 

Kurdistane. 

V rámci projektu sú zdravotné aktivity realizované v 2 lokalitách:  

1. Erbil – časť mesta Ozal city prostredníctvo stacionárnej kliniky, ktorá poskytuje 

starostlivosť pre spádovú skupinu 15 000 utečencov 

2. Dohuk a Niniwe governorate prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky, ktorá 

poskytujr starostlivosť pre spádovú skupinu 10 000 utečencov. 

Implementáciou projektu sa zlepši  zdravotný stav utečencov v oboch lokalitách. Počas 12 

mesiacov trvania projektu sa očakáva pomoc pre cca 11 400 pacientov. V Erbile 

v stacionárnej klinike ide o cca 3 000 utečencov. V oblasti Dohuku v mobilnej jednotke ide o 

zvyšných 8 400 utečencov. 

Prostredníctvom projektu sa zvýši kvalita poskytovanej starostlivosti. Kvalitu zvýši využitie 

ultrazvuku, ktorý sa zakúpi do mobilnej zdravotnej jednotky. Zlepšením prístupu k zdravotnej 

starostlivosti sa nutnosť migrácie utečencov do Európy zníži. 

 

Názov: Zníženie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu k odbornému 

vzdelávaniu v Keni 

 

Cieľom projektu je znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému 

vzdelaniu a získavaním praktických zručností. Zameranie je na dva špecifické ciele:                   



 

 

(1) zvýšenie počtu mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie na trhu práce                                           

(2) podpora samostatnej zárobkovej činnosti mladých ľudí a ich integrácia na trhu práce. 

Projekt rozšíri inštitucionálnu kapacitu resocializačného centra St. Kizito Children Center                        

a bude poskytovať odborné vzdelávanie v najžiadanejších profesiách a to v drevárstve, 

murárstve, krajčírstve a kaderníctve. 

Implementácia projektu tiež zvýši zamestnateľnosť a uplatniteľnosť absolventov školy tým, 

že posilní ich konkurencieschopnosť a vytvorí tak väčšie predpoklady na zamestnanie                  

v remeselnom odvetví. Priami beneficienti projektu budú 156 študenti (predpokladá sa 

vyškolenie 60 chlapcov a 96 dievčat) stredného odborného vzdelávania a 4140 žiaci 

základných škôl. 

 

 

C. Projekt financovaný z Nadácie otvorenej spoločnosti 

 

Názov: Humanitárna pomoc pre sýrskych a ďalších utečencov v Chorvátsku, Slovinsku, 

Srbsku a v Iraku a na blízkom východe 

 

Program: Výzva k ľudskosti 

Obdobie realizácie projektu: od 30.10.2015 do 30.04.2016 

 

Lekársky tím VŠZaSP sv. Alžbety nadviazal v rámci  tohto humanitárneho projektu                     

na zdravotnícku pomoc, ktorú už dlhodobejšie poskytoval sýrskym a ďalším utečencom                         

na území Maďarska (železničná stanica v Budapešti, Roske, Hegyeshalom). Po uzavretí 

rakúsko-maďarskej hranice sa členovia časti Tropicteamu presunuli do Slovinska, kde                     

v utečeneckom kempe pri obci Dobova vybudovali jedinú poľnú nemocnicu v danej oblasti.               

V priebehu niekoľkých mesiacov sa v rámci misie v Dobovej vystriedalo vyše 130 

dobrovoľníkov, medzi ktorými boli lekári, zdravotné sestry a logisti. Vybudovanie priestorov 

pre poľnú nemocnicu podporili popri Nadácii otvorenej spoločnosti a Maltézskej pomoci 

Slovensko aj ďalšie subjekty a inštitúcie, ktoré poskytli finančnú a materiálnu pomoc.                    

Okrem tejto pomoci sa uskutočnili aj niektoré zápožičky, pričom išlo najmä o diagnostické 

prístroje (EKG a sonograf), ktoré sa po skončení misie vrátili ich vlastníkom. Dôvodom 

humanitárnej pomoci v záchytnom kempe v Dobovej bol stále trvajúci vojnový konflikt                             

v Sýrii, pred ktorým utekalo množstvo obyvateľstva. V tejto súvislosti cieľovými skupinami 

hlavne lekárskej pomoci boli sýrski utečenci, ktorí prichádzali do Európy a po tzv. balkánskej 



 

 

ceste pokračovali ďalej do Nemecka. Odhadovaný počet priamych príjemcov humanitárnej 

pomoci:  lekársky tím prof. MUDr Vladimíra Krčméryho vyšetroval priemerne 250 ľudí 

denne, pričom vykonával odbery, ktoré priamo vyhodnocoval. Na základe uvedených 

vyšetrení  lekársky tím stanovoval diagnózy a určoval liečbu vrátane predpisu liekov.                    

Pri ľahkých ochoreniach a prechladnutiach sa liečba uskutočnila na mieste a pri ťažších 

ochoreniach a pôrodoch sa zabezpečil transport sanitkou Tropicteamu do slovinskej 

nemocnice. 

 

Názov: Humanitárne aktivity a pomoc utečencom na území Slovinska, Srbska, Grécka, 

Iraku a na blízkom východe 

 

Program: Výzva k ľudskosti 

Obdobie realizácie projektu od 16.03.2016 do 31.05.2016 

 

Cieľom humanitárnej pomoci lekárskeho tímu VŠZaSP sv. Alžbety bolo pokračovať v rámci 

tohto humanitárneho projektu vo svojej zdravotníckej pomoci, ktorú od augusta 2015 

poskytoval sýrskym a ďalším utečencom na tzv. balkánskej ceste na území Maďarska                 

a neskôr Slovinska. Tropicteam, ktorý zriadila  VŠZaSP sv. Alžbety, poskytuje humanitárnu 

pomoc už dlhodobejšie v Iraku a na blízkom východe, kde pôsobí samostatná skupina 

lekárskeho tímu a logistov. V nadväznosti na uzavretie hraníc medzi Gréckom                                   

a Macedónskom ukončila VŠZaSP sv. Alžbety v marci 2016 misiu poľnej nemocnice                               

v slovinskej Dobovej. Po niekoľkotýždňovej príprave a administratívnom schválení projektu 

gréckymi úradmi presťahoval sa lekársky tím VŠZaSP Sv. Alžbety  do Grécka, kde v máji 

2016 zriadil pracovisko poľnej nemocnice a plánuje tu pôsobiť aj v najbližších 

mesiacoch.  Dôvodom humanitárnej pomoci v záchytnom kempe v Grécku je stále trvajúci 

vojnový konflikt v Sýrii, pred ktorým uteká množstvo obyvateľstva. Cieľovými skupinami sú 

utečenci predovšetkým zo Sýrie, ktorí prichádzajú do susedných krajín a ďalej do Európy. 

Odhadovaný počet priamych príjemcov humanitárnej pomoci:  lekársky tím                                    

prof. MUDr Krčméryho vyšetroval a aj v súčasnosti vyšetruje priemerne 200 ľudí denne, 

pričom vykonáva odbery, ktoré priamo vyhodnocuje. Pre uvedené vyšetrenia                                                       

a pre zabezpečenie prvej pomoci bolo potrebné vykonať nákup diagnostických a ďalších 

zariadení ako ultrazvukový prístroj, EKG prístroj a ďalšie (viď finančná časť). Uvedené 

prístroje sa využívajú v poľnej nemocnici v Grécku, kde sú k dispozícii členom Tropicteamu. 

Pri ľahších ochoreniach a zraneniach poskytuje lekársky tím  pacientom ambulantné ošetrenie 



 

 

a ordinuje liečbu. Na tento účel sa vykonal nákup liekov a zdravotníckeho materiálu. Ďalšia 

časť finančného príspevku bola použitá na čiastočnú úhradu mzdy pre lekárov a na úhradu 

cestovných nákladov. Ďakujeme za pomoc pri uskutočnení tohto humanitárneho projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 

 

  

Dňa 28. apríla – 1. mája 2016 sa zúčastnila delegácia VŠZaSP sv. Alžbety pracovnej 

cesty na Ukrajine. Odovzdali podpísané Memorandum o spolupráci medzi                                

VŠZaSP sv. Alžbety a Ukrajinskou katolíckou univerzitou vo Ľvove. Nadviazali kontakty             

a dohodli podpísanie ďalšieho Memoranda o spolupráci s Ľvovskou univerzitou biznisu             

a práva. Našu delegáciu prijala rektorka a zakladateľ Ľvovskej univerzity. Absolvovali 

stretnutia s primátorom mesta Sokaľ, s vedením administrácie regiónu Sokaľ, s riaditeľom 

odboru školstva mesta Sokaľ, s vedením charitatívnej organizácie Charitas, s pedagógmi                     

a so študentami univerzity v Červenograde, s vedením Červenogradského mestského centra 

bezplatného právneho poradenstva. Oceňujeme spoluprácu s miestnou charitatívnou 

organizáciou Charitas a ich záslužnú prácu s utečencami z Donbasu, Krymu a z celej časti 

východnej Ukrajiny, postihnutej vojnovým konfliktom.  

 

Zoznam pozvaných prednášok 2014 / 2016 na svetových a európskych 

kongresoch 

 

Svetový kongres infekčných chorôb: 

ICID CapeTown  1. – 4.4.2014 

1) V. Krčméry(prof.), ID in migrants in Subsaharan Africa 

2) B. Irad(PhD.), ID in refugees in M. East 

3) M. Bartkovjak(MSc.), ID in expats in Kenya 

4) J. Kafková, ID in Refuges in South Sudan  

5) V. Krčméry, Chair person  session  18CT 

6) V. Krčméry, Council member ICID CapeTown 

ECC South East Europe ISC European Congress of ID Bled -  25. – 29.10.2014 

7) N. Kulková (PhD.), Elevated MIC in Gram-negative bacteria 

8) V. Krčméry (prof.), Resistance in Travelers 

9) V. Krčméry(prof.), member, IAC 

10) A. Mamová (PhD.), ID in South Sudan 

11) J. Kafková (PhD.), ID  in refugees to Kenya 



 

 

12) V. Krčméry (prof.), Chair person, session 

13) J. Suvada(doc.) 

 

Western Pacific Congress of Infection Control, TaiPei 25. – 26.3.2015 

14) V. Krčméry(prof.), chair person session 24, 

15) V. Krčméry(prof.), speaker, Nosocomial HIV infectious 

 

Mediteranean Congress of Chemotherapy, Thesaloniki 15. – 17. 11.2015 

 

MHAA / Award, Chicago  25. – 27.3. 2015 

16) A. Mamová(PhD.) 

17) E. Grey(SP.) 

18) R. Babela(VZ), council 

Executive centre – R. Babela(prof.) 

MHAA Annual Meeting 25. – 28.3.2015 

Kuala Lumpur 1. – 4.5. 2016 

19) M. Karvaj (prof.) 

20) V. Krčméry(prof.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII. Systém kvality 

 

A. Manažment vysokej školy 

 

Hospodárenie školy je riadené rozpočtom.  

Základným cieľom rozpočtu pre rok 2016 bolo finančné zabezpečenie študijného procesu 

v akademických rokoch  2015/2016 a 2016/2017.  

 

Základnými východiskami pre návrh rozpočtu na rok 2016 boli: 

- stav študentov v školskom roku 2015/2016 a predpokladaný stav študentov   

v akademickom  roku  2016/2017. 

- plánovaná spotreba energií a výkony služieb  (elektrina, plyn, voda, poštovné, 

nájomné), 

- potreba investícií 

 

Hlavnými úlohami rozpočtu pre rok 2016 bolo finančné zabezpečenie: 

- priestorov a ich vybavenia pre výučbu a administratívu na jednotlivých   pracoviskách 

- rozvojových a vedeckých projektov VŠ 

- mzdových nákladov zamestnancov a pedagógov 

- nevyhnutných služieb (pošta, tlač, elektrina, plyn, voda, nájomné, telefóny, PC technika, 

účtovníctvo, software, právne služby) 

- sociálnych nákladov zamestnancov 

- cestovných nákladov pedagógov a študentov 

- príspevkov poskytnutých iným spolupracujúcim organizáciám  

 

Štruktúra rozpočtu vychádzala z celkových potrieb VŠ, vrátane jej jednotlivých pracovísk.  

Rozpočtované položky boli stanovené prepočtom potrieb, pričom sa zohľadňovali všetky 

požiadavky a čerpanie z predchádzajúceho obdobia. 

 

 

 



 

 

 

 

XIII. Kontaktné údaje 

 

Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Adresa vysokej školy: Palackého 1, 811 02 Bratislava 

IČO: 31821979 

DIČ: 2021302151 

 

Sekretariát rektora: 

Mgr. Anna Ondová  

e-mail: ondova@vssvalzbety.sk 

tel.: + 421 2 577 80 613 

fax: + 521 2 577 80 612  

 

Študijné oddelenie: 

doc. PhDr. Eva Vršková, vedúca ŠO 

tel..: + 421 2 593 05 623,  

e-mail: vrskova@vssvalzbety.sk 

 

Ekonomické oddelenie: 

Tünde Harsányi, referent        

e-mail: harsanyi@vssvalzbety.sk 

tel.: + 421 2 577 80 610 

fax: + 421 2 577 80 622 

 

Mgr. Lenka Flešková, vedúca EO 

e-mail: fleskova@vssvalzbety.sk 

tel.: + 421 2 577 80 610 

fax: + 421 2 577 80 622 
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XIV. Sumár (Executive summary) 

 

Hlavným cieľom Vysokej školy  je vychovávať zdravotníckych a sociálnych pracovníkov 

pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, charitatívne a misijné aktivity. 

 

Vedeckovýskumná činnosť pracovísk vysokej školy je zameraná na 6 hlavných činností: 

- Laboratórna medicína 

- Tropické choroby 

- Misijná a charitatívna práca 

- Diverzifikácia sociálna práca 

- Sociologický výskum 

- Prenatálna a perinatálna medicína a psychológia 

 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (ďalej len IVSP) pôsobí ako 

priamo riadená organizácia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave (ďalej len VŠZaSP sv. Alžbety). Poslaním IVSP je prispievať k rozširovaniu 

odborných vedomostí a zručností sociálnych pracovníkov ako aj každého, kto má záujem 

o akreditované certifikované vzdelávanie v oblasti sociálnej práce.  Zabezpečuje vzdelávanie, 

vedeckú výchovu a vedecký výskum, ako aj praktické spôsobilosti u sociálnych pracovníkov 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v duchu etiky                                  

a humanizmu  v intenciách poslania VŠZaSP sv. Alžbety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XV. Prílohy 

 

Príloha č. 1: Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti vysokej školy 

Príloha č. 2: Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch vysokej školy, ktoré nastali 

v príslušnom roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


