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PRVÁ KAPITOLA 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet a pôsobnosť úpravy 

Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len 

„externé posudzovanie kvality„ ) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. 

O. v Bratislave (ďalej len „VŠZ a SP“) obsahuje procesy, politiky, kompetencie, práva a 

povinnosti jednotlivých stupňov organizácie a riadenia VŠZ a SP vyplývajúce z obsahu 

-zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania“), 

-zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 

-štandardov a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area – ESG, 2015. 
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Článok 2 

Pramene regulácie externého posudzovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

1. Externé posudzovanie kvality VŠZ a SP obsahuje aplikáciu a realizáciu dokumentov 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré obsahujú požiadavky na externé 

posudzovanie kvality ktoré budú predmetom hodnotenia VŠZ a SP v období od 1. septembra 

2022, ktorými sú najmä: 

-Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

-Štandardy pre študijný program, 

-Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, 

-Metodika na vyhodnocovanie štandardov v znení zmien a doplnkov zo dňa 18. februára 2021 

2. VŠZ a SP zabezpečuje externé posudzovanie kvality najmä prostredníctvom sústavného, 

a nezávislého posudzovania vnútorného systému vzdelávania s cieľom získavať objektívny 

a kvalifikovaný pohľad na vnútorné systémy VŠZ a SP a ich sústavné zdokonaľovanie. 

3. VŠZ a SP vytvára podmienky pre aplikovanie externého systému posudzovania kvality 

vzdelávania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o zabezpečovaní kvality 

vzdelávania v znení neskorších predpisov a príslušného zákona o vysokých školách 

uskutočňovaných najmä prostredníctvom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej len „agentúra“): 

-VŠZ a SP podáva žiadosti o posudzovanie vnútorného systému kvality agentúre podľa 

pravidiel príslušných štandardov a príslušnej metodiky, 

. VŠZ a SP vykonáva súčinnosť s pôsobením agentúry v jej podmienkach pri a pre plnenie 

kompetencií orgánov agentúry, 
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Článok 3 

Terminológia v procesoch externého posudzovania vnútorného systému kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

1.VŠZ a SP v procesoch externého posudzovania kvality postupuje v súlade s týmito 

základnými pojmami: 

a) VŠZ a SP zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom. 

prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v 

príslušnom študijnom odbore. 

b) Vnútorný systém VŠZ a SP, okrem iného, 

- ustanovuje pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného 

programu, ktoré upravujú pôsobnosť orgánov vysokej školy alebo jej fakulty pri schvaľovaní 

študijného programu, 

- zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z príslušného odvetvia 

hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na vytváraní a úprave študijného programu, 

- zabezpečujú vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent 

nadobudnúť v rámci štúdia zodpovedajúcich príslušnej úrovni národného kvalifikačného 

rámca, 

- obsahuje monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov, na ktorom sa 

podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a iné 

zainteresované osoby; pri tomto monitorovaní a hodnotení sa zohľadňujú: 

- monitoruje uplatniteľnosť absolventov, 

- ustanovuje pravidlá spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na 

uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak vysoká škola uskutočňuje študijný 

program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho 

uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, 

- zabezpečuje spoluprácu s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na 

uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak VŠZ a SP uskutočňuje študijný 

program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho 

uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, 

- preukázanie kvality vysokoškolského vzdelávania obsahuje najmä komentovanie 

vnútorných predpisov VŠZ a SP v systematickom uplatňovaní vo vzťahu k štandardom 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
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DRUHÁ KAPITOLA 

EXTERNÉ POSUDZOVANIE VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 

Článok 4 

Pravidelné externé posudzovanie zabezpečovania kvality v zmysle Článku 11 

Štandardov 

1. VŠZ a SP zabezpečuje pravidelné externé posudzovanie kvality vnútroštátnymi subjektmi 

v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky i v rámci nadštandardného posudzovania 

mimo právnej povinnosti. 

2. VŠZ a SP pôsobí v súčinnosti najmä s agentúrou, s príslušnými zamestnávateľmi budúcich 

absolventov školy najmä v rezorte Ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny, s príslušnými nemocnicami a DSS, ktorí vystupujú ako 

hlavný odberatelia našich absolventov. 

3. VŠZ a SP pozýva zástupcu sekcie vzdelávania oboch rezortov a zabezpečuje ich zapojenie 

do tvorby študijných programov. VŠZ a SP zabezpečuje externé hodnotenia ako súčasť 

príloh k jednotlivým študijným programom. 

4. VŠZ a SP zabezpečuje pravidelné externé posudzovanie kvality zahraničnými subjektmi 

najmä ich účasťou vo vedeckovýskumnej činnosti, v habilitačnom/inauguračnom konaní 

atď. 

5. VŠZ a SP uplatňuje mechanizmy periodického hodnotenia a monitoringu zo strany 

zahraničnej evaluácie, ktorú si škola financovala a zabezpečovala v rokoch 2004, 2012, 2017, 

z ktorých zápisnice a závery sú v prílohách k bodu 23 a 11 a plánuje to zabezpečiť aj v 

budúcnosti, najmä ak legislatíva takéto hodnotenie vhodným spôsobom zohľadni pri šesť 

ročných pravidelných hodnoteniach študijných programov, resp. ich akreditácii. 

6. VŠZ a SP zabezpečuje externé posudzovanie kvality prostredníctvom nezávislých 

odborníkov pre posudzovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. 

7. VŠZ a SP realizuje procesné pravidlá externého posudzovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania najmä prostredníctvom svojich pracovísk a prostredníctvom Rady pre vnútorný 

systém kvality. 
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TRETIA KAPITOLA 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Externé posudzovanie vnútorného systému kvality  vysokoškolského vzdelávania 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N.O. v Bratislave 

 

a)  prerokoval Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, N. O., Bratislava dňa 25.11.2021 

b) schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

N. O., Bratislava dňa 26.11.2021 

2.  Účinnosť nadobúda  odo dňa 01.12.2021 

 

 

 

 

 
V Bratislave dňa 26.11.2021 

 

 

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

rektor 


