
  

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  

PRÁCE SV.  ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 

 

    

Zápisnica 

 Programovej rady (PR) VŠZaSP sv. Alžbety, konanej 31. mája 2022. 

   

Miesto rokovania:  Na Poliankach , Pod Brehmi č. 4/A,   Bratislava. 

 Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 Program: 

  

1.Začiatok 

2.Kompetencie Programovej rady  VŠZaSP – prof. V. Tkáč 

3.Návrhy na zrušenie študijných programov ( sociálna  práca Prešov  a ďalšie) – 

prorektori VŠ a vedúca ŠO 

4.Informácie o stave SP  na základe interných kontrolných zistení  v Dunajskej Strede 

a Košiciach,  atď. – M.  Kollár, hlavný kontrolór 

5.Rôzne 

6.Spoločné rokovanie s Radou  VŠZaSP pre vnútorný  systém kvality 

 

1) Začiatok 

Ing. Kollár úvodom rokovania privítal prítomných členov Programovej rady a ospravedlnil 

neprítomných členov Programovej rady.  

Ing. M. Kollár informoval, že z dôvodu choroby sa nemôže zúčastniť zasadnutia predseda 

Programovej rady prof. V. Tkáč.  Rokovanie budú viesť Ing. Kollár spolu s podpredsedom 

Programovej rady. Rokovanie bolo uznášania schopné. 

 

2) Kompetencie Programovej rady  VŠZaSP  

Ing. Kollár informoval o pôsobnosti Programovej rady nadväznosti na Radu pre vnútorný 

systém kvality. Programová rada  je integrálnou súčasťou zavádzaného vnútorného systému 

kvality na VŠZaSP. 

Úlohou Programovej rady je pravidelne vyhodnocovanie študijných programov tak, aby 

poskytovali študentom kvalitné vzdelávanie v súlade s trendmi a potrebami v odbore ako aj 

potrebami samotných študentov. Programová rada má napomáhať pri zefektívnení 

organizácie výučby, odstránení duplicít a neaktuálneho obsahu vo výučbe či zabezpečení 

nadväznosti jednotlivých predmetov v študijnom programe. Členmi programových rád môžu 

byť  zástupcovia z radov učiteľov, zástupcovia zamestnávateľov v odbore, zástupca študentov 

a absolventi daného študijného programu,  tiež externí učitelia a zástupcovia   odborných 

domácich i zahraničných inštitúcií. Členmi Programovej rady nemôžu byť garanti študijného 

programu. Činnosť Programovej rady vychádza z prijatého Štatútu.   

 

Uznesenie č. 1/31/05/2022 

PR zobrala na vedomie informácie o kompetencii Programovej rady  

 



  

 

3. Návrhy na zrušenie študijných programov  

Prorektori VŠ  a vedúca študijného oddelenia informovali o návrhoch na zrušenie študijných 

programov, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č.2/31/05/2022  

Programová rada schválila zrušenie študijných programov uvedených v prílohe. 

 

4. Informácie o stave SP  na základe interných kontrolných zistení  v Dunajskej Strede 

a Košiciach. 

 

Hlavný kontrolór VŠ Ing. Kollár informoval o riešení   anonymného podnetu externých 

študentov sociálnej  práce Ústavu B. Z.J. Mallu, Košice, voči  vedúcemu študijného programu 

sociálnej práce a  zástupcu Ústavu prof. JCDr. ThDr. Antonovi Fabianovi, PhD..  

I napriek tomu, že anonymný podnet  bol  nad rámec zákona o sťažnostiach a vnútorných 

predpisoch  vysokej školy a mohol  byť ako anonymný podnet odložený, rektor VŠZaSP      

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH vyšiel v ústrety študentom a postúpili  podnet 

hlavnému kontrolórovi M. Kollárovi na priame šetrenie.  Hlavný kontrolór prešetril  podnet 

priamo v Košiciach so študentami 3. ročníka externého štúdia, vedúcim pracoviska prof. P. 

Jurišom a tiež s prof. Fabianom.  Na základe výsledkov šetrenia bolo  konštatované, že  

anonymné podanie možno považovať za čiastočne opodstatnené. 

Kontrola preverenia podnetu anonymného pisateľa vo veci poskytovania a zabezpečenia 

vysokoškolského štúdia na pracovisku Ústav  bl. Ladislava Strattmanna Bathyányho  

Dunajská Streda a Gabčíkovo. Pisatelia podnetu tiež namietali neuznanie dokladu o vzdelaní 

na území Maďarskej republiky. Kontrola podnetu bola zabezpečovaná v spolupráci s vedením 

detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede, MŠVVAŠ SR ako i s partnerským 

ministerstvom Maďarskej republiky. Boli prijaté konkrétne závery, ktoré vedenie VŠZaSP 

v Dunajskej Strede bude zabezpečovať v súlade s pripravovanou akreditáciou. 

Hlavný kontrolór ďalej informoval o výsledku tematickej kontroly Ing. M. Paulovičovou, 

RNDr. H. Čipákovou a Ing. A. Havránkovou, PhD. zameranej na dodržiavanie zákonov, 

smerníc a všeobecne záväzných predpisov v oblasti vymenúvacieho konania a habilitačného 

konania, najmä ustanovení § 76 a § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

131/2002 Z. z.“)  a Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, účinnej od 1.9.2019, (ďalej len 

„Vyhláška 246/2019 Z. z.“) za roky 2021 a 2022.  

Podnetom na vykonanie kontroly bolo preverenie  vykonávania pravidelných kontrol spisovej 

dokumentácie so zameraním na dôkaznosť, preukaznosť a správnosť vedenia agendy a súladu 

s vyššie citovanými právnymi predpismi. Výsledkom kontroly bolo prijatie konkrétnych 

opatrení na predchádzanie zistených nedostatkov spojených s preverovanou agendou.  

 

 

 

 



  

 

Uznesenie č.3/31/05/2022  

Programová rada zobrala na vedomie informácie o vykonaných kontrolách a podnetoch. 

 

5.-6. ) Rôzne – bol  predmetom následného spoločného rokovania  Rady   VŠZaSP pre 

vnútorný  systém kvality a Programovej rady  

 

 

Zapísal: 

Miroslav Kollár, koordinátor Programovej rady 

 

 

 

Príloha: 

Navrhnutý zoznam zrušených študijných programov pre rektora VŠZaSP 

        


