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Opis študijného programu – osnova 

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

Sídlo vysokej školy Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy 31821979 

Názov fakulty Ústav zdravotníckych disciplín 

Sídlo fakulty Námestie 1. Mája č. 1, 810 00 Bratislava 
 

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Programová rada 
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10. 01. 2022 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou: 

Programová rada - 10. 01. 2022 
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

1. Základné údaje o študijnom programe 
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 

 
Kód: 106973, UIPŠ Kód:5616T00 Odbor 7.4.3 
Link: https://www.portalvs.sk/en/morho/zobrazit/106973 

 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
 

Stupeň: druhý 
ISCED-F Kódy 
0914 Medicínska diagnostika a liečebná technológia 
0919 Zdravie inde neklasifikované 
767 - Magisterské štúdium na vysokých školách – pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania 

 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu. 
 

Sídlo vysokej školy 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. 

Námestie 1. Mája č. 1, 810 00 Bratislava 
 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov. 

ISCED-F kódy – LVM zatiaľ NEOBSAHUJE 
 

0919 Zdravie inde neklasifikované 
1014 Medicínska diagnostika a liečebná technológia 

 

V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 

§ 23, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 
§ 24, Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta 
§ 25, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

 

e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 
aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na 
výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 

 
f) Udeľovaný akademický titul. 

 
Magister (v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7.4.3) 

g) Forma štúdia. Externá 
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 

vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa. 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Slovenský jazyk 
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 2,5 roka 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov. 

 

Akad. rok Počet uchádzačov Počet prijatých Počet zapísaných 

2020/2021 33 29 19 

2021/2022 35 35 27 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/en/morho/zobrazit/106867
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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2. Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Upravuje sa v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ (VS 3.2.f.2) 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A 

5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf 
 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania. 

 

Cieľom vzdelávacieho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy zabezpečiť pre absolventa 2. stupňa štúdia dobre 
ovládanie problematiky laboratórnej techniky, postupov v jednotlivých medicínskych odboroch s aplikáciou v procese liečebno- 
preventívnej starostlivosti, a má základné znalosti o symptómoch, syndrómoch a nozologických jednotkách v nosných klinických 
odboroch medicíny. Má dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti, je schopný kriticky myslieť a participovať na 
vedeckovýskumnej činnosti. 

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ – 2.stupňa dokáže efektívne pracovať na oddeleniach 

 
patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), viesť tím spolupracovníkov, organizovať prácu v laboratóriu a 
spolupracovať s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho 
procesu. 

 

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu 
z pohľadu uplatnenia absolventov. 

 
Zdravotnícke povolanie: Zdravotnícky laborant v zmysle Nariadenia vlády 296/2010. 

 

Nariadenie vlády č. 296/2010 
§ 23, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 
§ 24, Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta 
§ 25, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so 
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

3. Uplatniteľnosť 

a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 
Link: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty=&field=5616T00&year=2019 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu: 
 

Mgr. Záhoráková Slávka 
Mgr. Hideghéthyová Monika 

 
c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 

Nevykonávalo sa 
Hodnotenie sa vykonáva v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“, ako aj 
Študijného poriadku a Nariadení rektora, dostupné na: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 

 

Teoretické vedomosti: 

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ - 2. stupňa do hĺbky pozná problematiku laboratórnych 

vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny a teoreticky ovláda základy nosných klinických medicínskych odborov, 

vrátane vnútorného lekárstva, chirurgie, gynekológie a pôrodníctva a pediatrie. Disponuje teoreticko-praktickým potenciálom 

potrebným pre rozvoj odboru v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe. Pozná pedagogické metódy potrebné 

pre profesionálnu prípravu v zdravotníckych kategóriách zdravotnícky laborant a medicínsko-technický laborant. Pozná princípy 

manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. 
 

Praktické schopnosti a zručnosti: 

laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty&field=5616T00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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Absolvent Odboru !laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ – 2. stupeň prakticky ovláda problematiku laboratórnych 

vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vie na základe hlbších teoretických znalostí chápať 

stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vie komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracoviska LMVM 

a špecializovaných pracovísk jednotlivých disciplín SV a LZ. Zvláda organizáciu aj náročných vyšetrovacích schém a začlenenie 

molekulárno-biologickej, resp. genetickej analýzy do nich. Prakticky sa zoznámi s prácou na rozhodujúcich analyzátoroch 

statimovej diagnostiky: automatizované fotometre, glukometre, ionselektívne analyzátory, acidobázické analyzátory, počítače 

krviniek a koagulometre. 
 

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu. 
 

Vysokoškolské štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy (2. stupeň) je organizované a evidované s podporou 
kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov (European Credit 
Transfer and Accumulation System – ECTS). Všetky aktivity, ktoré študent v rámci štúdia realizuje, t. j. aktívna účasť na 
prednáškach, seminároch a cvičeniach, samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. Počet 
kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie 
príslušných vzdelávacích výstupov. Študent má v študijnom pláne určený počet kreditov, ktorý musí počas štúdia získať za povinné 
predmety, za povinne voliteľné predmety a prípadne voliteľné predmety. 
Kreditový systém umožňuje: 

- rovnomerne si rozvrhnúť študijnú záťaž na celé obdobie štúdia, 
- voliť si individuálne tempo štúdia, 
- voliť si z ponuky povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov, a tým uplatniť vlastné záujmy a profilovať sa, 
- absolvovať mobilitný program a získať kredity na inej vysokej škole, prípadne v zahraničí. 
Jednotlivé kredity za absolvované predmety sa spočítavajú. Získanie stanoveného počtu kreditov v predpísanej skladbe je 
podmienkou riadneho ukončenia štúdia v príslušnom študijnom programe. Absolvovanie študijných predmetov je regulované 
časovo a priestorovo a uskutočňuje sa v priebehu semestrov akademického roka. Organizačným nástrojom akademického roka 
je harmonogram akademického roka. 
Škola ponúka len jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť v odbore „Laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ podľa Nariadenia vlády č. 296/2010. 
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

 

c) V študijnom pláne spravidla uvedie: 
- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že 

prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety, 

- v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky 
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), 

- prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, 
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, 

záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, 
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, 

- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami 
predmetov), 

- osnovu/ sylaby predmetu, 
- pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne), 
- kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, 
- osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu, 
- učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), 
- miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 

https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-akademickeho-roka
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Mgr., externá forma 

Program je pripravený v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 296/2010 

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, 1. ročník, ZS, Mgr. 

    

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

VYUČUJÚCI 

Manažment v zdravotníctve 4 P 1/0 prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 

Zdravotnícke informačné systémy 4 P 1/0 doc. Mgr. et Mgr. Vktor Foltín, PhD. 

Chirurgia 4 P 1/0 prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. MPH. 

Interná medicína 4 P 1/0 prof. MUDr. Štefan Hrušovský DrSc. 

Nozokomiálne nákazy 4 P 1/0 prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD. 

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

Včasná diagnostika v onkológii 4 P 1/0 prof. MUDr. Stanislav Špánik , CSc. 

doc. MUDr. Kukučková, PhD. 

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE) 24    

 

 
Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve, 1. ročník, LS, Mgr. 

    

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

VYUČUJÚCI 

Pediatria 4 P 1/0 prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Gynekológia a pôrodníctvo 4 P 1/0 prof. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. 

Laboratórny manažment a 
ekonomika 

4 P 1/0 prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Neurológia a Psychiatria 4 P 1/0 prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

Diplomový seminár 2 P 1/0 prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Epidemiológia neinfekčných 
chorôb 

4 P 1/0 prof. MUDr. Štefan Hrušovský DrSc 

prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Epidemiológia infekčných chorôb 4 P 1/0 Dr.h.c.prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. 

prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

POČET KREDITOV SPOLU 26    
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Laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, 2. ročník, ZS, Mgr. 

    

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

VYUČUJÚCI 

Zdravotnícke poisťovníctvo - 
ekonomika 

5 P 1/0 prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 

Pracovné lekárstvo a toxikológia 5 P 1/0 prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

Klinická farmakológia 5 P 1/0 prof. MUDr. Attila Czirfusz, PhD. 

Klinická genetika 5 P 1/0 RNDr. Eva Hanušovská, PhD. 

Funkčná diagnostika 4 P 1/0 MUDr. Csaba Bíró, PhD. 

POČET KREDITOV SPOLU 24    

     

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve, 2. ročník, LS, Mgr. 

    

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

VYUČUJÚCI 

Vysokošpecializované laboratórne 
metódy 

5 P 1/0 MUDr. Csaba Bíró, PhD. 

Klinická mikrobiológia 5 P 1/0 prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

prof. MUDr. František Mateička, CSc. 

Klinická hematológia 5 P 1/0 doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. 

Klinická imunológia 4 P 1/0 prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

prof. MUDr. František Mateička, CSc. 

Diplomový seminár 5 P 1/0 prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

POČET KREDITOV (MAXIMÁLNE) 24    

 

 
Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve , 3. ročník, ZS, 

    

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA 

VYUČUJÚCI 

Základy vedeckej práce 4 P 1/0 PhDr. Patrik Cmorej, PhD. 

Diagnostická histológia a cytológia 3 P 1/0 Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Laboratórne metódy 

v patologickej anatómii a súdnom 
lekárstve 

3 P 1/0 prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

Diplomová práca 14 P  prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH 

POČET KREDITOV 24    

 
 
 

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí 
študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na 
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. 

 
Vysokoškolské štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy na pracovisku VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave je organizované a 
evidované s podporou kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov 
(European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Všetky aktivity, ktoré študent v rámci štúdia realizuje, t. j. aktívna 
účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach, samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. 
Počet kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie 
príslušných vzdelávacích výstupov. 
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Každý študent musí dosiahnuť 180 ECTS vrátane kreditov za štátnu skúšku. 
 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta 
v študijnom programe v štruktúre: 
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 0 kreditov 
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o 

učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program – 0 kreditov 

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – 10 kreditov 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,- 10 kreditov 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných 
predmetov v inžinierskych študijných programoch – 0 kreditov 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v 
umeleckých študijných programoch – 0 kreditov 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 
tomuto hodnoteniu. 

 
A - výborne (1) 
B - veľmi dobre (1,5) 
C - dobre (2) 
D - uspokojivo (2,5) 
E - dostatočne (3) 
FX - nedostatočne (4) 

 

Študent/ka má právo v mimoriadne odôvodnených prípadoch písomne požiadať vedúceho pracoviska o komisionálne skúšanie. 
Výsledky skúšok študentov, t.j. hodnotenie, vyučujúci je povinný zaznamenať do AIS najneskôr do 2 pracovných dní od konania 
skúšky. Ako kritérium hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta slúži vážený študijný priemer, ktorý sa vypočítava 
každému študentovi za každý akademický rok a za celé štúdium pred vykonaním štátnej skúšky. Vyjadruje úspešnosť študenta pri 
absolvovaní predmetov hodnotených známkou. Vážený študijný priemer je možné využiť ako kritérium na definovanie 
vynikajúcich študijných výsledkov, na priznávanie štipendií, na priznávanie študentských pôžičiek a pod. Študent na detašovanom 
pracovisku VŠ má právo aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa ku kvalite výučby a k učiteľom. 
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 
g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia. 

 
Uznávanie štúdia sa riadi v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora, ktoré sa týkajú uznávania a podmienok uznávania 
štúdia. Viac na webe vysokej školy: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam). 
 

Témy záverečných prác v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
Link: https://cms.crzp.sk/Default.aspx?pageid=9 

 

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
-    pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe, 

 

Cieľom magisterskej práce je preukázať schopnosti absolventa študijného programu systematicky pracovať so zvolenou témou. 

Záverečnou prácou pri štúdiu magisterského študijného programu je diplomová práca. Kritéria pre napísanie diplomovej práce 

stanovuje Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, registrovaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zbere a 

kontrole originality záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave (ďalej len VŠZaSP). Smernica je vypracovaná na základe Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách), Zákona č. 618/2003 Z. z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský 

zákon), Zákona č. 6/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, Vyhláška MŠ SR č. 233/2011 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, metodických pokynov, noriem a Študijného poriadku VŠZaSP. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://cms.crzp.sk/Default.aspx?pageid=9
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Rozsah diplomovej práce je ustanovený smernicou rektora t.j. 60 - 80 strán. Abstrakt diplomovej práce sa vypracúva v anglickom 

jazyku. Študent si volí tému diplomovej práce z tém vypísaných menovanými vedúcimi prác najneskôr do 31. augusta druhého 

semestra štúdia. 
 

Diplomová práca dokazuje samostatný prístup študenta k riešeniu problémov praxe v laboratórnych vyšetrovacích metódach v 

zdravotníctve v empirickej rovine. Cieľom diplomovej práce je preukázať schopnosti z oblasti metodológie základného výskumu v 

laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve. 
 

Študent, ktorý spracováva výskum, má stanovené hypotézy musí ich verifikovať. Diplomová práca môže mať kompilačný charakter 

a empirický charakter. Študent preukazuje schopnosti a praktické zručnosti pri práci s literatúrou, vrátane práce so zahraničnou 

literatúrou. Práce teoreticko-empirického charakteru je syntézou teoretických východísk a základov výskumu v laboratórnych 

vyšetrovacích metódach v zdravotníctve. Študent v empirickej časti práce preukazuje zručnosti v implementácii vedeckých metód 

základného výskumu. Aplikuje základy štatistiky a informačných technológii. Cieľom teoreticko-empirickej práce je integrovať 

teoretické poznatky s praktickými zručnosťami v oblasti základného výskumu. 
 

Tému záverečnej práce spravidla navrhuje školiteľ záverečnej práce (ďalej len školiteľ) v spolupráci so školiacim pracoviskom 

VŠZaSP. Tému môže školiteľ navrhnúť aj po dohode so študentom. Študent sa môže ešte pred vypísaním tém kontaktovať s 

potenciálnym školiteľom práce a predložiť mu návrh témy záverečnej práce. Po vzájomnej konzultácii môže školiteľ práce navrhnúť 

takú tému, ktorú si so študentom dohodne na základe návrhu študenta. 
 

Školiteľ záverečnej práce je vysokoškolský učiteľ alebo vedením práce poverený externý zamestnanec vysokej školy, ktorý vedie 

študenta pri vypracúvaní práce a vypracúva posudok k práci predkladanej na obhajobu vopred dohodol. 
 

Témy záverečných prác podliehajú prerokovaniu a schváleniu vedúceho školiaceho pracoviska VŠZaSP. Záverečnú prácu si študent 

zadáva do systému EZP. Školiteľ zapíše hodnotenie záverečnej práce do indexu a známku (známky A - Fx) zapíše do EZP. 

Hodnotenie školiteľa je podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky Obhajoba diplomovej práce. Diplomová práca ako študijný 

predmet má byť primerane ohodnotená v kreditovom vyjadrení. Hodnotenie školiteľa sa započítava do váženého študijného 

priemeru. 
 

Oponenta záverečnej práce schvaľuje vedúci pracoviska. Vedúci pracoviska umožní študentovi oboznámiť sa so všetkými 

posudkami vrátane návrhu na klasifikáciu najneskôr do troch dní pred termínom konania obhajoby diplomovej práce. Študent má 

právo zúčastniť sa na obhajobe diplomovej práce aj v prípade keď je posudok oponenta negatívny. Obhajoba diplomovej práce sa 

koná za účasti oponentov. Prípadnú neúčasť oponentov môže ospravedlniť predseda komisie pre štátnu skúšku. 
 

Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP. vytlačenú a podpísanú verziu spolu s protokolom o originalite školského diela 

zašle na príslušnú katedru. Záverečná práca sa považuje za predmet a študent získa za prácu 14 kreditov ECTS. Štátna skúška (§ 63 

ods. 1 zákona) sa nepovažuje za predmet. 
 

Školiteľ pri hodnotení práce posudzuje: 
 

- štruktúru práce a spôsob spracovania práce (jej súlad s témou a cieľom práce, rozsah a nadväznosť jednotlivých častí práce) 

- preukázanie teoretických vedomostí k danej téme, spracovanie teoretických východísk k danej problematike 

- metodologickú a metodickú stránku práce stanovenie problému, cieľov a výber výskumných metód použitých v práci ich 

aplikáciu) 

- analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, pomer medzi opisom a vlastným postojom 

- dosiahnuté výsledky a praktický prínos pre teóriu a prax v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve 

- práca s literatúrou (dodržanie citovanej normy) 

- formálnu, grafickú, jazyková úpravu práce 

- prístup študenta k tvorbe práce, účasť na konzultáciách, 

- schopnosť študenta samostatne pracovať 

- nedostatky, ktoré sa v práci vyskytujú, 
 

Oponent sa v oponentskom posudku zameriava najmä na: 
 

- na štruktúru práce, jej proporcionalitu, súlad so zadanou témou a cieľom práce 

- splnenie cieľov práce 

- úroveň vedomostí pre spracovanie teoretických východísk 

- metodologickú a metodickú stránku práce (stanovenie problémy, cieľov, metód použitých v práci a ich správnu aplikáciu) 

- analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, miera originality práce) 

- prácu s literárnymi zdrojmi a dodržiavanie citačnej normy 

- dosiahnuté výsledky, správnosť ich interpretácie a praktický prínos pre teóriu a prax v laboratórnych vyšetrovacích metódach 

v zdravotníctve 

- celkové hodnotenie diplomovej práce, (zhodnotí klady a konkrétne pripomienky, námietky a otázky, napíše do posudku. 
 

Študent vysvetlí pri obhajobe nesprávne alebo neúplné informácie, na ktoré sa oponent pýta). Hodnotenie oponenta je 

podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky Obhajoba diplomovej práce. Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP. 
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vytlačenú a podpísanú verziu zašle na príslušnú katedru. Magisterský študijný program obsahuje záverečnú prácu v primeranom 

rozsahu a náročnosti (§ 52 ods. 4 zákona).   Diplomová práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie porušovať autorské 

práva iných autorov. 

 
Tabuľka 3 Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na magisterskú prácu 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na magisterskú prácu 
Bodové 
maximum 

Pridelené 
body/známka 

 

1. Aktuálnosť zvolenej témy magisterskej práce 
 

10 
 

2. Formálne spracovanie magisterskej práce 
(dodržanie stanoveného rozsahu práce, členenie do kapitol, jazyková stránka, úprava 

textu – grafy, tabuľky, práca s citačnou a bibliografickou normou, atď.) 

 
 

20 

 

3a. Úroveň spracovania teoretickej časti 
(V teoretickej časti práce sa hodnotí najmä: vyváženosť, spracovanie nových údajov, 

logická nadväznosť v texte). 

 
 
 

30 

 

3b. Úroveň spracovania empirickej časti 
(pokiaľ má práca aj empirickú časť, hodnotí sa najmä metodologická stránka empirickej 
časti, adekvátnosť zvolených výskumných metód, spracovanie získaných informácií) 

 
 

30 

 

3c. pozn.: 
V prípade, ak ide o prácu teoretickú, je možné prideliť až 60 bodov 

  

4. Práca s použitou literatúrou 
(hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej literatúry vo 

vzťahu k téme, zaradenie literatúry nad rámec povinnej – min. 25 lit. zdrojov) 

 

 
10 

 

 

5. Celkový počet získaných bodov / záverečná známka 
100 

 

 

 
Tabuľka 4 Navrhované hodnotenie (maximálny počet získaných bodov – 100): 

Počet bodov známka Počet bodov známka 

100 – 91 bodov A 72 – 66 bodov D 

90 – 81 bodov B 65 – 61 bodov E 

80 – 73 bodov C 60 a menej bodov Fx 

 

- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov - nezúčastnujeme sa 

- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, 
Na VŠZaSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť vysokej školy. Študenti pracoviska Ústavu 
zdravotníckych disciplín v Bratislave, ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme 
(poštou) na adresu Ing. M Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, alebo na mailovú adresu 
kollar.vsz@gmail.com, na ktorú má prístup len menovaná osoba a tým je zabezpečená anonymita podania. Etický kódex 
vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom 131/2002 z.z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Študenti pri uplatňovaní Etického kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje 
práva a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých školách a majú právo na rešpektovanie slobody 
a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného partnera v všetkých oblastiach činnosti predmetného pracoviska 
VŠ. 
Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, registrovaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zbere a 
kontrole originality záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na Ústave zdravotníckych disciplín v Bratislave. Pri citovaní 
je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím 
myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania vyjadruje, či 
a ako správne, podľa normy, autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických 
odkazov. V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej 
školy. 
Link: www.vssvalzbety.sk 

 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
 

VŠ rešpektuje aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a   doplnení   niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov. 
Ústav zdravotníckych disciplín ako pracovisko VŠ zabezpečujúce výučbu laboratórnych vyšetrovacích metód zabezpečuje 
optimálne podmienky   pre   štúdium   intaktných   študentov i študentov so špecifickými potrebami.    Požiadavky na 
zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium zdravotníckeho povolania sú zostavené v súlade s vyhláškou MZ SR č. 

mailto:kollar.vsz@gmail.com
http://www.vssvalzbety.sk/
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364/2009. §1 Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. V predmetných situáciách sa 
postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 
Link: www.vssvalzbety.sk 

 

- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta 
 

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi pracoviska ÚZD v Bratislave zabezpečujúceho výučby laboratórnych 
vyšetrovacích metód prebieha v súlade so Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená 
anonymita hodnotiteľa a študenti majú túto možnosť 2x za akademický rok. Majú tiež možnosť sa zapojiť do hodnotenia 
zimného aj letného semestra. Hodnotenie manažuje Rada študentov VŠ v spolupráci s vedením fakulty. Zástupca študentov 
po dohode s vyučujúcim o uvoľnení študentov z výuky. Výsledky hodnotenia vzdelávania študentmi následne posiela 
prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj vedúcim jednotlivých pracovísk. Tí zrealizujú opatrenia smerujúce k zvyšovaniu kvality 
vzdelávania na svojich pracoviskách a následne informujú vedenie fakulty o prijatých krokoch a opatreniach na nápravu 
informujú vedenie pracoviska. Na úrovni katedry študenti komunikujú pripomienky prostredníctvom študijných poradcov, 
vedenia katedry cez osobnú komunikáciu alebo e-mailovú komunikáciu mail. V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle 
Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 

Link: www.vssvalzbety.sk; https 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 

 

V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy: 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
 

5. Informačné listy predmetov študijného programu 
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 

 
 

Abecedný zoznam: 
 

Diagnostická histológia a cytológia Manažment v zdravotníctve 

Diplomový seminár Neurológia a Psychiatria 

Epidemiológia infekčných chorôb Nozokomiálne nákazy 

Epidemiológia neinfekčných chorôb Pediatria 

Funkčná diagnostika Pracovné lekárstvo a toxikológia 

Gynekológia a pôrodníctvo Včasná diagnostika v onkológii 

Chirurgia Vysokošpecializované laboratórne metódy 

Interná medicína Základy vedeckej práce 

Klinická farmakológia Zdravotnícke informačné systémy 

Klinická genetika Zdravotnícke poisťovníctvo- ekonomika 

Klinická hematológia  

Klinická imunológia  

Klinická mikrobiológia  

Laboratórny manažment a ekonomika  

Laboratórne metódy v patologickej anatómii a 
súdnom lekárstve 

 

 
 

Linky: https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
http://cms.crepc.sk/ 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Diagnostická histológia a cytológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu:14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 3 (záťaž študenta 75 hodín = 61/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.semester štúdia študijného odboru 

Stupeň štúdia: 2.stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: nemá 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test/a ústna skúška: 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- rozoznať technologické postupy spracovania bioptického materiálu parafínovou technikou, zmrazovacovou technikou a 
materiálu na špeciálne vyšetrenie (Laserová Skenovacia Cytológia, elektrónová mikroskopia). 

- ovládať skrínngové hodnotenie cytologických preparátov so zameraním na onkocytológiu 

Stručná osnova predmetu: 
Typy a formy odberu biologického cytologického a histopatologického materiálu. Zásady bezpečnosti pri práci s biologickým materiálom. 
Fixačné postupy a technológia spracovania bioptického materiálu. Morfológia patologicky zmeneného tkaniva a buniek. Zásady 
mikroskopickej analýzy. Aplikácia imunohistochémie v diagnostike. Pricipy skrínngu. Úloha cytotechnika v bioptickom vyšetrovacom 
komplexe. Osvojenie si technologických odberových postupov (sterová cytológia, punkčný materiál, peroperačný materiál, excízie, 
resekáty, operačné preparáty, amputáty) v náväznosti na obsah kurzu histológia a klinická cytologia. Audit cytologického a bioptického 
laboratória. 

Odporúčaná literatúra: 

Kapeller, K., Strakele, H.: Cytomorfológia, Osveta 1999 
Zaviačič, M., a kol: Kompendium patológie II, Bratislava UK, 2002 
Cibas,E.S., Ducatman, B.S.: Cytology. Saunders, Toronto 2002. 
Ohoba,Y., Kanno,T.: Quality Control in the Clinical Laboratory., Excerpta Medica, 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 A B C D E FX  

 90 
34,22% 

91 
34,60% 

54 
20,53% 

17 
19,05% 

11 
4,18% 

0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Diplomový seminár 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín ) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 a 2 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14, záťaž študenta 50 hodín = 36/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. a 4. . semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Základy vedeckej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: písomný test/ seminárna práca Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 
72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- úspešne spracovať záverečnú diplomovú prácu a zoznámiť sa so spôsobom obhajoby diplomovej. 
- správne formulovať ciele diplomovej práce, spracovanie hypotéz a výber metód riešení zvoleného problému. 
- ovládať znalosti z oblasti metodológie diplomovej práce a z oblasti obsahovej a formálnej stránky práce, 
- ovládať poznatky z oblasti štatistického a počítačového spracovania výsledkov práce. 
- samostatne analyzovať a hodnotiť konkrétne problémy a situácie, ktoré môžu nastať v priebehu písania diplomovej práce a 

prípravy power-point prezentácie 

Stručná osnova predmetu: 

1. Písomné a grafické spracovanie zistených výsledkov. 
2. Abstrakt, anotácia. 
3. Stratégia písania záverečnej práce. 
4. Najčastejšie chyby a omyly pri spracovávaní teoretickej analýzy diplomovej práce. 
5. Najčastejšie chyby a omyly pri spracovávaní empirickej analýzy zistených výsledkov. 
6. Vyjadrovacie prostriedky štatistiky – tabuľky a grafy. 
7. Prezentácia výsledkov záverečnej práce. 
8. Vlastný prednes – rétorika, kultúra jazyka, odborná terminológia – chyby a omyly. 

Obhajoba záverečnej práce – príprava na zodpovedanie posudkov školiteľa a oponenta. 

Odporúčaná literatúra: 
GURKOVÁ, E. 2011. Hodnocení kvality života. Praha, Grada, 2011, 221 str., ISBN 978-80-247-3625-9 
HANÁČEK, J., JAVORKA, K. 2010. Vedecká príprava. Martin, Osveta, 2010, 220str., ISBN N978-80-8063-328-8 
MEŠKO, D. et.al. 2005. Medinfo, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. Martin, Osveta, 2005, 152 str., ISBN 80-8063- 
197-2 
HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. 2011. Ako písať a komunikovať - vademecum pre vedeckých a pedagogických pracovníkov. 
Martin, Osveta, 2011, 247str., ISBN 9788080633707 
KUTNOHORSKÁ, J. 2009. Výzkum v ošetřovatelství. Praha, Grada, 2009. 175str., ISBN 978-247-2713-4 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 255 

 A B C D E FX  

 90% 10% 0 0 0 0  

Vyučujúci: prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD., prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Epidemiológia infekčných chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín ) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 . semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Základy vedeckej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- schopnosť orientovať sa a samostatne vedecky pracovať v problematike epidemiológie infekčných chorôb. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Klasifikácie infekčných chorôb 
2. Epidemiológia črevných nákaz 
3. Epidemiológia nákaz dýchacích ciest 
4. Epidemiológia krvných nákaz 
5. Epidemiológia nákaz kože a povrchových slizníc 
6. Epidemiológia nozokomiálnych nákaz 

Odporúčaná literatúra: 

1. Bakoss, P.: Epidemiológia. UK Bratislava, 2011 
2. Bakoss, P. a kol.: Epidemiológia vybraných cudzokrajných chorôb. UK Bratislava, 1994 
3. dos Santos Silva, I.: Cancer epidemiology – principles and methods. IARC WHO Lyon, 1999 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 255 

 A B C D E FX  

 90% 10% 0 0 0 0  

Vyučujúci: Dr.h.c.prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., prof. MUDr. Milan Luliak, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Epidemiológia neinfekčných chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (2 hod týždenne, spolu: 14 hodín ) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 . semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Základy vedeckej práce 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- schopnosť orientovať sa a samostatne vedecky pracovať v problematike epidemiológie chronických neinfekčných chorôb. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Epidemiológia kardiovaskulárnych chorôb a cievnych ochorení mozgu 
2. Epidemiológia zhubných nádorov 
3. Epidemiológia chronických ochorení dýchacej sústavy 
4. Epidemiológia diabetes mellitus 

Odporúčaná literatúra: 

4. Bakoss, P.: Epidemiológia. UK Bratislava, 2011 
5. Bakoss, P. a kol.: Epidemiológia vybraných cudzokrajných chorôb. UK Bratislava, 1994 
6. dos Santos Silva, I.: Cancer epidemiology – principles and methods. IARC WHO Lyon, 1999 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 255 

 A B C D E FX  

 90% 10% 0 0 0 0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský DrSc., prof. MUDr. Milan Luliak, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Funkčná diagnostika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu:14 hodín) 

Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test/ Ústna skúška. 

Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- preukázať vedomosti o využití laboratórnej funkčnej diagnostiky s prehľadom vo všeobecnom medicínskom využití a v užšom 
zmysle o vyšetrovacích metódach na oddeleniach funkčnej diagnostiky zameraných na pneumológiu a kardiológiu. 

- demonštrovať zručnosť v hodnotení technickej náročnosti a klinického významu jednotlivých funkčných testov. 

Stručná osnova predmetu: 
- úvod do funkčnej diagnostiky vo všeobecnom medicínskom pohľade s pochopením princípu funkčných vyšetrení v rôznych 

internistických odboroch 

- fyziológia dýchania 
- vyšetrenie ventilácie – statické objemy, dynamické vyšetrovacie metódy, krivka prietok-objem, bronchomotorické testy 
- vyšetrenie difúzie 
- vyšetrenie perfúzie a vyšetrenie krvných plynov 
- fyziológia krvného obehu 
- EKG, záťažové EKG, Holterov monitoring 
- Echokardiografia , Dopplerov efekt - využitie 

Odporúčaná literatúra: 

 Krištúfek: Funkčné vyšetrenie pľúc in: Vademecum medici 6 prepracované vydanie, Osveta, Martin, 2003 
 Krištúfek P. a spol. : Funkcia dýchania v laboratórnej a klinickej praxi. Martin, Osveta, 1988 

 Widimský J., Lefflerová K. : Zátežové EKG testy v kardiologii, Praha, Triton, 2000, 167 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: Slovenský jazyk 

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: MUDr. Csaba Bíró, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

190 
72,24% 

55 
20,91% 

14 
5,32% 

4 
1,52% 

0 0 

 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 15 z 40 

 

 

 
Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu:14 hodín) 

Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomný test/následne ústna skúška. A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- definovať základné poznatky v oblasti embriologického vývoja, porúch vývoja ženského genitálu, s menštruačným cyklom 
a poruchami menštruačného cyklu, antikoncepciou, zápalmi ženského genitálu, sterilitou, menopauzou, fyziológiou 
a patológiou pôrodu. 

Stručná osnova predmetu: 
- anatómia ženských pohlavných orgánov a poruchy 
- menštruačný cyklus a poruchy 
- endometrióza 
- sterilita 
- nádory ženských pohlavných orgánov 

- urogynekológia 
- mimomaternicová gravidita 
- menopauza 
- oplodnenie a vývoj plodu 
- fyziologický a patologický pôrod 
- šestonedelie a patológia šestonedelia 

Odporúčaná literatúra: 
Poňtuch: Gynekológia a pôrodníctvo, Učebnica pre lekárske fakulty 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 292 

 A B C D E FX  

 194 
66,44% 

72 
24,66% 

19 
6,51% 

7 
2,40 

0 0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Chirurgia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. Ústna skúška. 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

Interpretovať a aplikovať základné vedomosti z oblasti chirurgie: 

a) chirurgiu všeobecnú, ktorá sa zaoberá vyšetrovaním pacienta, symptomatológiou a diagnostikou chirurgických chorôb, prvou pomocou 

pri úrazoch, antisepsou a asepsou, chirurgickou infekciou, transfúziológiu, reakciou organizmu na operáciu a úraz, infúznou liečbou 

chirurgických pacientov a náukou o ranách a popáleninách 

b) chirurgiu špeciálnu, ktorá sa zaoberá chirurgickými chorobami jednotlivých orgánov a systémov 

Stručná osnova predmetu: 
1. História chirurgie a etika v chirurgii 
2. Základy úrazovej chirurgie 
3. Prvá pomoc pri úrazoch 
4. Zlomeniny kostí a ich liečba 
5. Chirurgická propedeutika 
6. Asepsa, antisepsa 
7. Infekcia v chirurgii 

Odporúčaná literatúra: 
Cerný, J. a kol.: Chirurgia 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: kapacita predmetu je obmedzená na 30 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 286 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

219 
76,57% 

64 
22,38% 

3 
1,05% 

0 0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Interná medicína 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test. Ústna skúška. A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- prezentovať význam laboratórnych metód v internej medicíne a hierarchiu postupov pri vyšetrovaní v rôznych oblastiach vnútorného 

lekárstva. 

Stručná osnova predmetu: 

- epidemiologicky závažné ochorenia vo vnútornom lekárstve – civilizačné choroby 
- ochorenia respiračného systému 
- ochorenia tráviaceho traktu 
- ochorenia pečene 
- ochorenia uropoetického traktu 

Odporúčaná literatúra: Krčméry, S. a kol.: Interná medicína, Slovak Academic Press 1999, Trnava. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 285 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, 
c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

191 
67,02% 

84 
29,47% 

9 
3,16% 

1 
0,35% 

0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická farmakológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 

Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomný test. Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- preukázať praktické zručnosti a vedomosti o racionálnom používaní liekov 

Stručná osnova predmetu: 
Stratégia a formy farmakoterapie. Informačné zdroje vo farmakológii. Farmakoepidemiológia. Farmakoekonomika. Metódy hodnotenia 
liekov. SLP, SKP. Etické normy pri podávaní a hodnotení liekov. Lieková politika. Problémy samoliečiteľstva. Compliance pacienta. Riziko 
liekov a jeho prevencia. Farmakovigilancia a monitorovanie NÚL. Terapeutické monitorovanie hladín liečiv. Osobitosti liečby v 
tehotenstve, laktácii. Osobitosti liečby v detskom veku a v geriatrii. Látky ovplyvňujúce imunitný systém. Všeobecné princípy terapie otráv. 
Lieková závislosť - formy. Princípy farmakoterapie v urgentnej medicíne. Farmakoterapia anafylaktického šoku. Xenobiotiká. 
Chemoprevencia ochorení prostredníctvom liekov a iných látok (kardiovaskulárne, nádorové, infekčné ochorenia). Antibiotiká. Antiseptiká 
a dezinficienciá 

Odporúčaná literatúra: 
Kriška, M. a kol.: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava. SAP, 2002. 879 s. 

Magulová L., Božeková L., Kriška M.: Interakcie liečiv v klinickej praxi. Bratislava. SAP 2003,s. 328 

Kriška, M. a kol.: Riziko liekov v medicínskej praxi. Bratislava. SAP, 2000. 474 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

187 
71,10% 

61 
23,19% 

14 
5,32% 

1 
0,38% 

0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická genetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu:14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- argumentovať a prezentovať informácie o metodických možnostiach diagnostiky dedičných ochorení. 

Stručná osnova predmetu: Teoretické základy a praktické využitie metód používaných v molekulovo-genetickej a cytogenetickej 
diagnostike dedičných patologických znakov, ochorení a syndrómov u človeka. Princípy zostavenia biologického experimentu. Mutagenéza 
a teratogenéza. 
Špecifické práce v molekulovo-genetickom laboratóriu (príprava fragtmentov DNA, elektroforéza, blotting, hybridizácia so sondou). 
Metódy analýzy DNA (PCR, RFLP, VNTR, fingerprint) a ich praktické využitie pri diferenciálnej diagnostike patologických stavov. Metódy 
testovania mutagénov a teratogénov. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Vojtaššák, J. a kol.: Vybrané kapitoly z lekárskej biológie a humánnej genetiky. 1. vydanie, Vydavateľstvo UK 

2. Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty, 3. prepracované vydanie, vyd. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H a H, 
2000. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 263 
 A B C D E FX  

 247 
93,92% 

9 
3,42% 

7 
2,66% 

0 0 0  

Vyučujúci: RNDr. Eva Hanušovská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická hematológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška/cvičenie (1hod týždenne, spolu 14 hod) / 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test. Ústna skúška. A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- ovládať nové praktické zručnosti v oblasti patofyziológie krvotvorby a zrážania krvi, príspevok laboratórnej hematológie v klinickej 

medicíne, pokrok v imunohematologických laboratórnych vyšetrovacích metódach. 

- ovládať aktuálne typy odberov, spracovania a expedovania krvných prípravkov. 

Stručná osnova predmetu: 
- červená a biela krvná rada a ich patológia 
- hemostáza a hemokoagulácia 
- krvné preparáty 
- laboratórna diagnostika 
- príprava pre laboratórne vyšetrenia 
- laboratórne zariadenia 
- postupy hodnotenia 
- kontrolné vyšetrenia 
- ochrana pred ochoreniami prenášanými krvou 

Odporúčaná literatúra: 

1. Sakalová, A., Lipšic, T. a kol.: Hematológia a transfuziológia v praxi. Osveta, 1995 
2. Firedman, B.: Hematológia v praxi, Glaxo, 1994 
3. Vestníky MZ SR (aktualizované): Koncepcia odboru 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 A B C D E FX  

 129 
49,05% 

72 
27,38% 

38 
14,45% 

11 
4,18% 

13 
4,94% 

0  

Vyučujúci: doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická imunológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test a následne ústna skúška. A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 
65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- reprodukovať poznatky v lekárskej imunológii 

Stručná osnova predmetu: 
Atopia, alergia, anafylaxia – diagnostika, liečba. Alergénová imunoterapia (WHO smernice). Alergická rinitída – súčasné pohľady na 

diagnostiku, klasifikáciu a liečbu (podľa smerníc ARIA) Asthma bronchiale – spčasné pohľady na definíciu, diagnostiku, klasifikáciu, liečbu 
(podľa smerníc GINA). 2. Imunodeficiencie - primárne, sekundárne vrátane AIDS. Etiopatogenéza, súčasné možnosti laboratórnej 
diagnostiky vrátnae prietokovej cytometrie, liečba 3. Autoimunitné stavy - orgánovošpecifické a orgánovonešpecifické ochorenia - 
etiopatogenéza, súčasné možnosti laboratórnej diagnostiky a liečby. 

Odporúčaná literatúra: 
1. BARTŮŇKOVÁ, J., PAULÍK, M., et al. Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Grada, 2. vydanie, 2011. 

2. FUČÍKOVÁ, T.: Klinická imunologie v praxi. Praha: Galén, 2. vydanie, 1997. 

3. HOŘEJŠÍ, V., BARTŮŇKOVÁ, J.: Základy imunologie. Praha: Triton, 4. vydanie, 2009. 

4. Buc, M. a kol.: Praktické cvičenia z imunológie. Bratislava, UK 1992, 116 s. 
5. Bartůňková, J.: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha, Grada 2005, 184 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 283 
 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia 

Vyučujúci: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. prof. MUDr. František Mateička, CSc., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

201 
71,02% 

69 
24,38% 

8 
2,83% 

3 
1,06% 

2 
0,71% 

0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická mikrobiológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomný test. Ústna skúška. A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- interpretovať základné vedomosti o pôvodcoch infekčných ochorení spôsobených mikroorganizmami, možnonostiach ich diagnostiky 

a zisťovania citlivosti na antibiotiká a iné antimikrobiálne liečivá. 

- vysvetliť interdisciplinárny význam mikrobiológie. 

- diskutovať poznatky o fyziologickej mikrobiálnej flóre na koži a slizniciach človeka, o patogénnych mikroorganizmoch a nozokomiálnych 

infekciách. - preukázať 

vedomosti o odbere biologického materiálu, spôsoboch transportu do laboratória. 

- rozoznať základné vyšetrovacie metódy v bakteriológii, mykológii, parazitológii a virológii. 

Stručná osnova predmetu: 
Mikrobiologická diagnostika ochorení bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej etiológie so zameraním na postihnuté systémy a 
orgány a interpretácia výsledkov vyšetrení. Zásady správneho odberu transportu a spracovania materiálu a najčastejšie chyby, 
ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia a jeho interpretáciu. Infekcie horných dýchacích ciest, dutiny ústnej a slinných žliaz, dolných dýchacích 
ciest, uropoetického systému, neuroinfekcie, infekcie kože, podkožia, rán, dekubitov, mäkkých tkanív, oka, kostí a kĺbov, črevné infekcie, 
infekcie pečene, žlčníka, žlčových ciest, apendicitídy, peritonitídy, infekcie prenášané pri pohlavnom styku, infekcie genitálií, prenatálne, 
perinatálne a skoré postnatálne infekcie, systémové ochorenia mikrobiálnej etiológie s prejavmi na koži. Infekcie spôsobené anaeróbnymi 
nesporulujúcimi baktériami a mykobaktériami Mikrobiologická diagnostika zoonóz – interpretácia výsledkov vyšetrení. Význam možností 
rýchlej diagnostiky infekcií dôkazom etiologického agens v rôznych biologických materiáloch. Interpretácia výsledkov kvalitatívnych a 
kvantitatívnych testov citlivosti baktérií a kvasiniek na antiinfekčné liečivá. Nové a novorozpoznávené nákazy. Bioterorizmus a možnosti 
mikrobiálnej diagnostiky ochorení spôsobených biologickými zbraňami. Imunopatologické stavy ako dôsledok mikrobiálnej infekcie – 
možnosti mikrobiologickej diagnostiky a interpretácia výsledkov vyšetrení. Biofilmy baktérií a ich význam pri vzniku endoplastitíd. 

Odporúčaná literatúra: 
Záhradnícky a kol.: Mikrobiológia 1, 2. Martin: Osveta 1991 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. František Mateička, CSc., prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

136 
51,71% 

81 
30,80% 

24 
9,13% 

14 
5,32% 

8 
3,04% 

0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Laboratórny manažment a ekonomika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod. týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- vysvetliť základné ekonomické poznatky v laboratórnej diagnostike, ktoré umožnia realizovať výpočet nákladov, cien a rozpočtu za 

účelom finančného manažmentu klinických laboratórnych vyšetrení 

Stručná osnova predmetu: 

 náklady a ceny 
 rozpočet 

 finančná stratégia 

 finančná dokumentácia 

 finančné nástroje 

 finančné hodnotenie projektu 

 strategický manažment 

 SWOT analýza 

 riadenie kvality (TQM, ISO 9000 akreditácie) 

 princípy kontroly 
 motivácia zamestnancov 

 Managed Heath Care 

Odporúčaná literatúra: 
1. Kováč, G. a kol.: Náklady na vyšetrenia SVLZ, 1994 
2. Kuviková, H. a kol.: Manažment zdravotníctva, Trian, 1998 
3. Kuviková, H. a kol.: Ekonómia zdravotníctva, Phoenix, 1995 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 284 

 A B C D E FX  

 217 
76,41% 

50 
17,61% 

16 
5,63% 

1 
0,35% 

0 0  

Vyučujúci prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Laboratórne metódy v patologickej anatómii a 
súdnom lekárstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky 1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75hodín = 61/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň – externá forma 
Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- vysvetliť poznatky v odbore súdne lekárstvo, pojem význam a úlohy v medicíne a spoločnosti 

Stručná osnova predmetu: 
Historický vývoj predmetu. Organizácia štátu. Zákony, vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia. Tri piliere štátnej moci. Organizácia 
súdov a prokuratúr. Trestný zákon a jeho časti.. Trestný čin, zavinenie, nepríčetnosť, nutná obrana, krajná núdza. Druhy trestov. 
Ochranné liečenie. Ublíženie na zdraví, ťažká ujma a ich lekársky korelát. Smrť a proces umierania. Neisté a isté známky smrti. Včasné 
a neskoré posmrtné zmeny. Kategórie a druhy smrti. Nenásilná smrť. Násilná smrť. Mechanické poranenia, biomechanika vzniku, 
morfológia. Odreniny, podliatiny, rany. Pád z výšky. Dusenie a jeho rozdelenie. Obesenie, zaškrtenie, zahrdúsenie, udusenie 
z imobilizácie, v malom priestore, vdýchnutím predmetu, utopenie. Účinok elektrického prúdu a blesku. Účinok zvýšeného a zníženého 
tlaku vzduchu. Účinok zvýšenej a zníženej teploty. Hladovanie. Úrazy v doprave na železnici, v cestnej premávke. Postup pri úmrtí, 
obhliadka mŕtvoly. List o priehliadke mŕtveho, správa pre obhliadajúceho lekára. Ublíženie na zdraví, ťažká ujma. Lekár ako svedok, ako 
znalec. Simulácia, disimulácia. Posudzovanie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. Lekárske potvrdenie, vedenie zdravotnej 
dokumentácie. Zisťovanie a posudzovanie opilosti. Účinok drog. Postupy pri súdnolekárskom zisťovaní otravy. 

Odporúčaná literatúra: Mego, M.: Súdne lekárstvo, Vyd. Psychoprof 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, pričom minimum prihlásených študentov je 15. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 285 

 A B C D E FX  

 282 
98,95% 

1 
0,35% 

2 
0,70% 

0 0 0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Manažment v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- reprodukovať poznatky zo základov zdravotníckeho manažmentu 

Stručná osnova predmetu: 
Historický vývoj manažmentu. Etické a environmentálne základy manažmentu. Procesy v manažmente. Skupinové procesy, tímová práca. 
Komunikácie a komunikačné bariéry. Strategický manažment a plánovanie, manažment zmeny. Úloha a význam informačného systému. 
Filozofia marketingu a marketing služieb. Koncepcia zdravotníckeho manažmentu a zdravotníckej politiky, koncept medicíny založenej na 
dôkazoch. Riadenie zdravotníckych služieb. Starostlivosť o zdravie a zdravotníctvo ako systém. Zvláštne charakteristiky zdravotníckych 
služieb a ich vplyv na manažment. Ziskové zdravotnícke zariadenia, transformácia zdravotníctva, financovanie a regulácia zdravotníckej 
starostlivosti 

Odporúčaná literatúra: 
Majtán, M.: a kol.: Manažment. Bratislava, Vyd. Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1388-1. 309s. 
Murgaš, M., Kuvíková, H., Nemec, J.: Manažment zdravotníctva. Banská Bystrica, Trian, s. r. o. 1998, 128 s. ISBN 80-967730-2-X. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: 283 
 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia 

Vyučujúci: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

201 
71,02% 

69 
24,38% 

8 
2,83% 

3 
1,06% 

2 
0,71% 

0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Neurológia a Psychiatria 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky 1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 

Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň – externá forma 
Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test. Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- dokázať rozoznať základnú diagnostiku neurologických ochorení 

- interpretovať poznatky v odbore z hľadiska terapeutických prístupov a postupov pri jednotlivých psychiatrických ochoreniach 
s nadväznosťou na metodiku a tvorbu návrhov štandardov. 

Stručná osnova predmetu Neurológia: 
- základný vyšetrovací postup u neurologického pacienta 
- metódy funkčnej diagnostiky v neurológii 
- elektofyziologické metódy v neurológii 
- POWER spektrá 
- evokované potenciály 
- mapovanie elektrickej aktivity mozgu 
- monitoring mozgových funkcií 
- rádiodiagnostické metódy v neurológii 
- komputerová tomografia 
- magnetická rezonancia 
- sonografia 
- izotopové vyšetrovacie metódy 
- termografia 
- elektromyografia 
- SPET a PET 

 

Stručná osnova predmetu Psychiatria: 

Psychiatria - etiopatogenézoa, prevencioa, diagnostika, liečba v oblasti duševných chorôb a duševných porúch. Špecifiká ošetrovania v 
psychiatrii so zreteľom na faktory ich vzniku: fyzické, traumatické, toxické, infekčné, metabolické, dedičné a pod. 

Odporúčaná literatúra: 

Bartko, D.: Vyšetrovacie metódy v neurológii. FZaSP Trnava, 1999 
Trenckmann, U., et.al.,: Psychiatria a psychoterapia , 2005 Vydavateľstvo F, Trenčín, 
Ondriášová, M. : Psychiatria, vyd. Osveta, spol. s r. o. Martin, 2005 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, pričom minimum prihlásených študentov je 15. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 286 

Vyučujúci: prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

212 
74,13% 

66 
23,08% 

8 
2,80% 

0 0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Nozokomiálne nákazy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky 1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň – externá forma 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- ovládať poznatky vzniku, podmienkach šírenia, etiológii, klinickom obraze, liečbe a prevencii nozokomiálnych infekcii. 

– ovládať mechanizmus vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz, 

- samostatne orientovať v antiinfekčnej terapii, laboratórnej diagnostike 

- ovládať základné preventívne opatrenia v prevencii šírenia infekčných ochorení. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Nozokomiálne infekcie uropoetického systému 
2. Nozokomiálne respiračné infekcie 
3. Nozokomiálne infekcie v mieste chirurgickej rany 

4. Nozokomiálne infekcie krvného riečiska 
5. Nozokomiálne infekcie nervového systému 
6. Nozokomiálne fungálne infekcie 
7. Nozokomiálne infekcie gastrointestinálneho systému 
8. Nozokomiálne infekcie u transplantovaných pacientov 

9. Nozokomiálne infekcie v špecifických skupín pacientov 
10. Nozokomiálne infekcie u intenzívne chorých pacientov 
11. Infekcie asociované so zdravotnou starostlivosťou v zariadeniach dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti 

Odporúčaná literatúra: 
1. Helena Šrámová a kolektív. Nozokomiální nákazy 3. Vydání. Maxdorf, 2013. ISBN: 9788073452865 
2. Štefankovičová M., Litvová S. Nozokomiálne nákazy v slovenských nemocniciach. Zdravé stánky 2013. ISBN 978-80-971480-0-3 
3. A. Harinčárová, A.Ondrušová, A. Strehárová, V. Krčméry a kol. Vybrané kapitoly z nozokomiálnych nákaz. Slovak Academic 

Press, FZSP Trnava 2002, ISBN 80-89104-08-8 
4. Vyhláška 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, pričom minimum prihlásených študentov je 15. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 209 

 A B C D E FX  

 148 
51,75% 

114 
39,86% 

22 
7,69% 

1 
0,35% 

1 
0,35% 

0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD., prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pediatria 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomný test a následne ústna skúška A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

- demonštrovať potrebný rozsah vedomostí o endopatogenéze, klinickej syndromológii, diagnostike a terapeutickej stratégií ochorení 

v pediatrii , ktoré sú potrebné pre zodpovednú a kvalifikovanú zdravotnícku starostlivosť o choré deti v rámci hospitalizácie a ambulantnej 

starostlivosti so zvláštnym zameraním na prevenciu a laboratórnu diagnostiku. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Rast a vývin dieťaťa 
2. Popôrodné ošetrenie a resuscitácia novorodenca 
3. Starostlivosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 
4. Klinická imunológia , očkovanie 

5. Výživa a poruchy výživy 
6. Choroby gastrointestinálne 
7. Choroby dýchacieho systému 
8. Choroby srdca a krvného obehu 

9. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 
10. Choroby obličiek a močových ciest 
11. Choroby endokrinného systému 
12. Dedičné metabolické poruchy 
13. Infekčné choroby v detskom veku 

Odporúčaná literatúra: 
Šašinka M., Šagát T. a spol.: Pediatria I., II. Košice , Satus 1998. 
Kapellerová A.a kol.: Propedeutika detského lekárstva, UK Bratislava ,1997 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 285 

 A B C D E FX  

 120 
42,11% 

77 
27.02% 

63 
22,11% 

12 
4,21% 

13 
4,56% 

0  

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pracovné lekárstvo a toxikológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test a následne ústna skúška. : A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 
65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- dokázať rozoznať účinky liekov, jedov, liečiv, xenobiotík na ľudský organizmus a ovládať terapeutické 
a toxické účinky. 

Stručná osnova predmetu: 
- epidemiológia a prevencia intoxikácii 
- diagnostika intoxikácii 
- úloha klinického laboratória v pracovnom lekárstve a toxikológii 
- psychiatrické aspekty intoxikovaného pacienta 
- klinická toxikológia - salicylanov, analgetík, antibiotík, hypnotík, antikolaguancií, kardiovaskulárnych 

farmák 
- antidóta intoxikácii 
- diferenciálna diagnostika intoxikácii 

Odporúčaná literatúra: 
Kováč, G., Pecháň, I.: Základy racionálnej klinicko-biochemickej diagnostiky. 
Buchancová,J. a kol: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin 2003 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prof.. MUDr. Jozaf Šidlo, CSc., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

259 
98,48% 

3 
1,14% 

1 
0,38% 

0 0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Včasná diagnostika v onkológii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška (1 hod týždenne, spolu: 14hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- zvládnuť princípy primárnej prevencie nádorových ochorení, včasnej diagnostiky, liečby a 
ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s nádorovými ochoreniami. 

Stručná osnova predmetu: 
- Etiopatogenéza a epidemiológia zhubných nádorov – prevencia, včasná diagnostika, skríning v onkológii 
- Princípy včasnej diagnostiky pacientov s nádormi CNS, dýchacieho systému, tráviaceho systému, pečene, čriev, uropoetického traktu, 

gynekologickými a prsníka, hematologickými neopláziami, neopláziami lymfatického systému, nádormi pohybového aparátu, kožnými 
neopláziami. 

- Diagnostické postupy v onkológii, 

Odporúčaná literatúra: 
JURGA, Ľ. Et al. Klinická onkológia a rádioterapia, Slovak academic press, 2000, 1030 s. ISBN 80-8890871X 
Kuzma, I.: Rakovina hlavy a krku. Bratislava: USPO, 1998 

Maňka, I.: Klinická onkológia pre SZP. Martin: Osveta, 1996 
Špánik, S. a kol.: Onkológia a epidemiológia nádorov. FZaSP TU, Trnava, 1996 
Krčméry, V., Špánik, S., Ševčíková, L. a kol.: Selected topics in Medical Oncology. University of Trnava, Comenius University, 2000, 66pgs 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 
 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., doc. MUDr. Kukučková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

259 
98,48% 

3 
1,14% 

1 
0,38% 

0 0 0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Vysokošpecializované laboratórne metódy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: N.A. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomný test. Ústna skúška. : A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 % 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- preukázať praktické zručnosti v uvedených metódach, schopnosť validovať výsledky a aplikovať 
poznatky do praxe. 

Stručná osnova predmetu: 
- Chromatografické metódy (GC, HPLC) 
- Hmotová spektrometria 
- Röntgenová difrakcia 
- Prietoková cytometria (rozšírené indikácie a aplikácia) 
- Špecializované metódy v diagnostike porúch koagulácie a hemostázy 

Literatúra: 
Zima, T.: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002 
Dzúrik, R. a kol.: Štandardná klinicko-biochemická diagnostika, Osveta. Martin 1990. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 263 

 
 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, 
d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: MUDr. Csaba Biró, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

A B C D E FX 

107 
40,68% 

73 
27,76% 

59 
22,43% 

18 
6,74% 

6 
2,28% 

0 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Základy vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú potrebné 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 
- ovládať problematiku vedecko-výskumnej práce. 
- dokázať zostaviť teoretickú a praktickú časť záverečnej práce, jasne naformulovať cieľ a podciele práce, 
- jasne definovať metodiku a jej formy, mať infromácie o štatistických hodnoteniach výsledkov, - 
urobiť komplexnú diskusiu k výsledkom vlastnej práce za použitia súčasných domácich a zahraničných zdrojov. 
- preukázať a zadeliť karentované, SCI publikácie, 

Stručná osnova predmetu: 
1. Manažment a organizácia VVČ 
2. Individualita a klinický výskum 
3. Dokumentácia v klinickom výskume 
4. Publikovanie prezentácia 
5. Akreditácia a evaluácia 
6. Tituly vo vede 
7. Etické aspekty VVČ 
8. Štatistika vo VVČ 

Literatúra: 
Krcmery V a kol: Basic principles of methodology of clinical research for students in Public Health. Scriptum, Trnavska univerzita, 1999 
Základy štatistiky, štatistika v epidemiológii. http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy 
Rimarčík M.: Štatistika pre prax. 2007 ISBN 978-80-969813-1-1 2007 Marián Rimarčík, http://rimarcik.com 
Veda a výskum. http://www.wisegeek.org/what-is-research-and-development.htm 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský alebo anglický 

Poznámky: predmet je zaradený do 2 semestrov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 56 

 A B C D E FX  

 100%       

Vyučujúci: PhDr. Patrik Cmorej, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy
http://rimarcik.com/
http://www.wisegeek.org/what-is-research-and-development.htm
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravotnícke informačné systémy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu: 14 hodín) 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100 hodín = 86/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nemá 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Písomný test. 
Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- uvedomele využívať informačné zdroje, 
- sledovať, hodnotiť vývoj v oblasti zdravotníckej informatiky a spolurozhodovať o jej uplatnení v 

oblasti zdravotníctva a laboratórnej praxe; 

- využívať informačnú technológiu pre podporu svojej profesionálnej činnosti a rozhodovania, pre 
dokumentáciu, osobnú komunikáciu vrátane prístupu k Internetu pre získavanie publikácií, pri 
komunikácii medzi kolegami prípadne lektormi 

Stručná osnova predmetu: 

- Úvod do zdravotníckej informatiky 
- Trendy informatiky v zdravotníctve- e Health 
- Zdroje informácií v zdravotníctve (pre EMB a EB HC) 
- Informačné systémy v zdravotníctve, nemocničné IS, systémy skorého varovania a integrované informačné systémy 
- Informačné systémy v laboratóriách 

Literatúra: 
Rusnáková,V.: Výučbové materiály ku štúdiu medicínskej informatiky v elektronickej forme . Katedra M.I. SZU Bratislava, 2010 
Relevantné informácie na Internete 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, pričom minimum prihlásených študentov je 15 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 285 

 A B C D E FX  

 121 
42,46% 

120 
42,11% 

27 
9,47% 

11 
3,86% 

6 
2,11% 

0  

Vyučujúci: Doc. Mgr. et Mgr. Vktor Foltín, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravotnícke poisťovníctvo- ekonomika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednášky (1 hod týždenne, spolu:14 hodín) 

Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 125 hodín = 111/14) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň – externá forma 
Podmieňujúce predmety: nemá 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test. Absolvovanie testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á k výkonu činností: 

 

- interpretovať základné poznatky z poisťovníctva a ekonomiky 

Stručná osnova predmetu: 
Poisťovníctvo ako nástroj sociálnej politiky štátu. Vznik, vývoj a druhy poistenia. Zdravotné poistenie - verejné a súkromné. 
Medzinárodné porovnanie systémov zdravotného poistenia. Zdravotné poistenie v SR - vývoj, charakteristika. Základné právne normy 
v oblasti zdravotného poistenia. Práva a povinnosti poistenca. Princíp solidarity vo verejnom poistení 

Odporúčaná literatúra: 
Kováč. E.: Zdravotné poistenie - zdravotnopolitické a ekonomické súvislosti. Motýľ, Bratislava, 2003, 38 s. 

Stanek, V.: Sociálna politika. Sprint, Bratislava, 2002, 474 s. 

Zákon NR SR 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení … 

Zákon NR SR 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach … 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, pričom minimum prihlásených študentov je 15 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 209 

 A B C D E FX  

 208 
99,52% 

1 
0,48% 

0 0 0 0  

Vyučujúci prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. František Mateička, PhD. 

 
 
 
 

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz). 
 

Aktuálne rozvrh je uvedený tu: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/uzd/LVMaZUTE/rozvrhy 
 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu 
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). 

 
prof. MUDr. František Mateička, PhD. , xxxxxxxx https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8713 

 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 

 
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10612 
prof. Ladislav Novotný, Pharm.D., Ph.D., D.Sc. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/47059  
prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. xxxxxxxx https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302 
univerzitný profesor doc. Mgr. Viktor Foltin, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14151  

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/uzd/LVMaZUTE/rozvrhy
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8713
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10612
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/47059
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14151
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Meno a priezvisko učiteľa Predmety Prepojenie na CRZ VŠ, 
ID 

Kontakt 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Laboratórne metódy v patologickej 
anatómii a súdnom lekárstve 

  

prof. MUDr. František Matejíčka, PhD. Laboratórny manažment a 
ekonomika 

  

prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 
MUDr. Csaba Bíró, PhD. 

Vysokošpecializované laboratórne 
metódy 

  

PhDr. Patrik Cmorej, PhD. Základy vedeckej práce   

 
c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. 

 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na 
stránke vysokej školy. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
http://cms.crepc.sk/ 

 
d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, 

s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). 

 
 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia Pracovný 
úväzok 

Typ 
vzdelávacej 
činnosti 

Jadro 
ŠO 
áno/ni 
e 

Diagnostická histológia a 
cytológia 

Galbavý Štefan 1P 11 100 P Áno 

Diplomový seminár Mikolášová Gertrúda 
 

Galbavý Štefan 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P 
 

P 

Áno 

Epidemiológia infekčných 
chorôb 

Vladimír Krčméry 
Milan Luliak 
Jozef Šuvada 

1P 
1P 
1P 

11 
11 
11 

100 
100 
100 

P Nie 

Epidemiológia 
neinfekčných chorôb 

Štefan Hrušovský 

Milan Luliak 

Jozef Šuvada 

1P 
1P 
1P 

11 
11 
11 

100 
100 
100 

P Nie 

Funkčná diagnostika Csaba Bíró 1P 11 100 P Áno 

Gynekológia a 
pôrodníctvo 

Marián Bartkovjak 1P 11 100 P Áno 

Chirurgia Durdík Štefan 1P 11 100 P Áno 

Interná medicína Štefan Hrušovský 1P 11 100 P Áno 

Klinická farmakológia Czirfus Attila 1P 11 100 P Áno 

Klinická genetika Eva Hanušovská 3O 31 100 P Áno 

Klinická hematológia Ferdinand Sasváry 2D 21 100 P Áno 

Klinická imunológia Líšková Anna 1P 11 100 P Áno 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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 Mateička František 1P 11 100 P  

Klinická mikrobiológia Líšková Anna 
 

Mateička František 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P Áno 

Laboratórny manažment a 
ekonomika 

Galbavý Štefan 1P 11 100 P Áno 

Laboratórne metódy 
v patologickej anatómii a 
súdnom lekárstve 

Šidlo Tibor 
 

Galbavý Štefan 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P Áno 

Manažment v 
zdravotníctve 

Babeľa Róbert 1P 11 100 P Áno 

Neurológia + psychiatria Luliak Milan 1P 11 100 P Nie 

Nozokomiálne nákazy Mrázová Marianna 
 

Líšková Anna 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P Nie 

Pediatria Jozef Mikloško 
 

Jozef Šuvada 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P Áno 

Pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

Galbavý Štefan 
 

Šidlo Jozef 

1P 
 

1P 

11 
 

11 

100 
 

100 

P Áno 

Včasná diagnostika v 
onkológii 

Špánik Stanislav 
 

Kukučková 

1P 11 100 P Nie 

Vysokošpecializované 
laboratórne metódy 

Bíró Csaba 3O 31 100 P Áno 

Základy vedeckej práce Patrik Cmorej    P Áno 

Zdravotnícke informačné 
systémy 

Viktor Foltín 2D 11 100 P Áno 

Zdravotnícke 
poisťovníctvo - ekonomika 

Babeľa Róbert 1P 11 100 P Áno 

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). 

 

Názov magisterskej práce Titul, Meno a priezvisko školiteľa 

Interpretácia hematologických parametrov počas pandémie ochorenia COVID-19 prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

Globálne zmeny atmosféry ako možná príčina mimoriadnych udalostí vo 

verejnom zdravotníctve. 
prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

Laboratórna diagnostika tkanív pečene s diagnózou F10 a po otravách prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc 

Laboratorní diagnostika aterosklerózy. RNDr. Eva Hanušovská, CSc. 

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. 
 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
 

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). 
 

Bc. Szaboóvá Katarína 
Bc. Markovičová Dana 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). 

 
prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD., vo funkcii profesor, xxxxxxxx 

 

Streda: od 09:00h do 11:00h 

Štvrtok: od 13:00h do 15:00h 

 
i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 

a podobne (s kontaktami). 
 

PhDr. Monika Pešková, Administratívny pracovník ÚZP, xxxxxxxx, xxxxxxxx 
 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 

(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská). 

 

VŠZaSP sv. Alžbety disponuje tromi výučbovými pracoviskami a to na Nám. 1. Mája a na Poliankach pod Brehmi, kde sú k dispozícií 
dve budovy. Na Nám. 1.mája sa nachádza v suteréne Aula /poslucháreň A/ s kapacitou 120 miest, ktorá má rôznorodé využitie. 
Okrem prednáškovej miestnosti slúži aj ako reprezentačná miestnosť pre promócie a konferencie. Na prízemí, prvom a druhom  
poschodí sa nachádza spolu 5 /posluchárne B, C, D, E, F/ prednáškových miestností s kapacitou v každej z nich po 80 miest. Okrem 
toho je tu knižnica, miestnosti pre pedagógov, laboratóriá a 1 demonštračná miestnosť. Vysoká škola má k dispozícií na 
pracovisku Polianky - Pod Brehmi 4/A, v Bratislave v dvoch budovách 13 posluchární a jednu učebňu informatiky s 15 počítačmi s 
prístupmi na internet a WIFI pripojenie neobmedzene v obidvoch budovách. Študenti majú k dispozícii bufet. Polianky 1 disponujú 
piatimi prednáškovými miestnosťami s kapacitou na prízemí 100 a 35 miest a predajňou skrípt, ktorá slúži pre študentov. Na 
poschodí sú prednáškové miestnosti s kapacitou 80, 20, 40 a 35 miest. V učebni pre 80 osôb je nainštalovaná interaktívna tabuľa. 
Okrem toho tu majú svoje pracoviská aj pedagógovia. Prízemie budovy I: Poslucháreň „005“ kapacita 35 miest, poslucháreň „009“ 
kapacita 100 miest, predajňa skrípt. Poschodie budovy I : Poslucháreň „102 kapacita 80 miest, poslucháreň „104   kapacita 20 
miest, poslucháreň „105 kapacita 40 miest, poslucháreň „107 kapacita 35 miest. Polianky II majú na prízemí prednáškové 
miestnosti - poslucháreň „A“ s kapacitou 160, poslucháreň „C“ s kapacitou 80, poslucháreň „B“ s kapacitou 45 miest a 
poslucháreň „D“ s kapacitou 50 miest. Na poschodí sú 2 miestnosti s kapacitou po 30 miest – poslucháreň „E“, a Učebňa 
informatiky , poslucháreň „F“ s kapacitou 70 , poslucháreň „E“ s kapacitou 78 miest a nachádzajú sa tu aj miestnosti pre 
pedagógov. Vzájomná poloha priestorov na Námestí 1.Mája è.1 - budova rektorátu VŠZaSP sv. Alžbety, n.o na Nám. 1. Mája č.1 je 
bezproblémová, presun študentov časovo predstavuje rozsah v rozmedzí 10-15 min. 

 
Učebne 
Špecializovaná výučba sa realizuje učebniach vysokej školy v Bratislave. Disponuje plne vybavenou multimediálnou miestnosťou, 
ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na prehrávanie 
multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS 18 verziu pre 25 počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať. 
Ďalšia špecializovaná učebňa je zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows 
XP, kancelársky balík Microsoft Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) 
– ako aj komunikačnými prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych 
prostriedkov. 

 
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule, v 
posluchárni 102 je interaktívna tabuľa. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné po počítače a premietacia technika 
dataprojektor, spätný projektor a zvukov technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
 

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 
predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). 

 
Špecializovaná výučba sa realizuje učebniach vysokej školy v Bratislave. Disponuje plne vybavenou multimediálnou miestnosťou, 
ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na prehrávanie 
multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS 18 verziu pre 25 počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať. 
Ďalšia špecializovaná učebňa je zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows 
XP, kancelársky balík Microsoft Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) 
– ako aj komunikačnými prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych 
prostriedkov. Najviac je študentom dostupná odborná literatúra a prístup na internet s FREE WIFI. 
Sú k dispozícii učebne, ktoré plnia kritéria MZ SR používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii (Uznesenie č.3/GP ministerky 
zdravotníctva). Pedagogickí pracovníci pravidelne vydávajú učebné texty, učebnice ku predmetom, ktoré učia. V súčasnosti je 
každý povinný predmet zabezpečený učebným textov vydaným VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave. Knižnica a študovňa sú prístupné 
pre študentov denne v rozsahu hodín riadnej výučby. Systém evidovania prijatých, vydaných a vypožičaných diel má lokálny 
charakter. Súčasťou knižnice je študovňa. V študovni je stály prístup k internetu a k databáze evidovaných diel - dostupných na 
štúdium a výpožičku. PC sú napojené na centrálnu tlačiareň s možnosťou vytlačenia a rozmnoženia študovaných materiálov. 
Pracovisko má svoj vlastný edičný program. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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Ústav zdravotníckych disciplín a ŠP LVM má k dispozícií knižnicu s 18 SCI časopismi a vyše 200 knižnými titulmi a počítačovú učebňu 
s prístupom na internet. Knižnica   má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v anglickom jazyku. Knižnica vysokej školy je 
budovaná ako komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými 
sieťami. K dispozícii je požičovňa monografií, učebných textov a elektronických dokumentov, ale aj kvalifikačných prác 
(diplomových, dizertačných, rigoróznych, habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k dispozícii multimediálne vybavená 
študovňa s  počítačmi a dátovým projektorom. Knižnično-informačné služby sú zamerané na: 

- výpožičné absenčné 
- výpožičné prezenčné 
- medziknižničné 
- konzultačné, pri využívaní informačných technológií 
- edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva 
- reprografické služby pre užívateľov knižnice, 

- predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠZaSP sv. Alžbety 
- vstupy do centrálnych registrov. 
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese 
www.vssvalzbety.sk (http://www.vssvalzbety.sk/kniznica). 

 

Informačné technológie 
Informačné systémy (IS) 
Počas obdobia 2015 – 2020 boli nasadené viaceré nové a zmodernizované existujúce IS univerzity poskytujúce informácie na odporu 
riadenia v nasledujúcich oblastiach: 

 Evidencia študentov – Akademický informačný systém (AIS) sa v súčasnosti používa ako na evidenciu študentov, tak i na 
evidenciu výsledkov štúdia. Okrem študijných výsledkov obsahuje aj evidenciu záverečných prác, rozvrh hodín a prihlasovanie sa 
študenta naň. Zároveň sú prostredníctvom AIS poskytované údaje do Centrálneho registra študentov a Centrálneho registre 
záverečných prác. Na úrovni riadenia slúži AIS ako zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a ich 
ponuky štúdia. 

 DOC (systém   pre   správu dokumentov) slúži ako autorizovaná zóna pre zamestnancov   a študentov univerzity   a spolu 
s intranetovou časťou webového sídla poskytuje prístup k aktuálnym dokumentom (vnútorné predpisy univerzity a fakulty, tlačivá, 
rozhodnutia rektora, dekanov (napr. v oblasti štipendií), softvéru (licencovanému i voľne dostupnému), pracovným materiálom 
riadiacich zložiek a pod. 

 E-learningové systémy na podporu výučby a podporu projektov - 
Prezentácia univerzity navonok zabezpečuje jej webová stránka. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
 

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e- 
learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. 

 
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj    zabezpečenie spätnej väzby 
a názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého 
študenta iný test na špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu. Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém 
CISCO Webex (webex.com). Na Nám. 1. mája 1 je miestnosť s kompletným multimediálnym vybavením na konferenčný prenos. 

 

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. 
Zdravotnícke zariadenia určené pre prax študentov: Národný ústav detských chorôb, Národný onkologický ústav, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, FNsP v Nových Zámkoch 

 

Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
 

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. 
 

Ústav zdravotníckych disciplín má spoluprácu s pastoračným strediskom Saleziánov Don Bosca v Petržlke na Mamateyovej ul. 
Športový areál tohto strediska môžu študenti využívať na športové vyžitie. 

 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. 

 
Možnosť stáží a mobilít na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

 

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 

 

Prijímacie konanie na študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy a sa riadi štandardami dokumentu „Tvorba, aplikácia 

a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, 

článok 5, str. 105. 

http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://elix.seuniversity.eu/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Podmienky prijatia pre uchádzačov: 

1. Vysokoškolské štúdium I. (Bc.) stupňa štúdia ukončené štátnou skúškou. 
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo: zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske- 
studium-magisterske-inzinierske-–-druhy-stupen/ obsahuje: 

- overenú kópiu diplomu (absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety dodajú neoverenú kópiu), 
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety dodajú neoverenú kópiu), 
Uchádzači, ktorí budú mať štátnu skúšku po termíne podania prihlášok doložia diplom (overenú kópiu) a vysvedčenie o štátnej 
skúške (overenú kópiu) dodatočne (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov) pred termínom zápisu, aby mohlo byť zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. 5 Bez odovzdania 
overenej kópie diplomu a overenej kópie vysvedčenia o št. skúške nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 
Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). 

 

- doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch za bakalárske štúdium (neplatí pre absolventov VŠZaSP sv. Alžbety), 
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole 
- Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) a zároveň dokladajú aj 

neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní, 
- životopis (podpísaný), 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania - od lekára (len k zdravotníckym odborom), 
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 2 údaje o zamestnaní, 
- doklad o zaplatení vkladom na účet. 
Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí 
vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo účtu: IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: dátum 
narodenia (v tvare DDMMRRRR), absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo študenta, do 
poznámky uviesť meno uchádzača, 
- IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, - špecifické podmienky pre každý 
študijný program sú uvedené v bode C. 

 
Špecifické podmienky prijatia pre odbor LVM v zdravotníctve: 
Ukončený I. stupeň VŠ štúdia v príslušnom študijnom odbore. Do prihlášky doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon 
povolania od lekára a potvrdenie o zamestnaní na pracovnej pozícii zdravotnícky laborant. 

 
 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 57 definuje ďalšie podmienky prijatia na 
štúdium: (6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je 
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe 
absolvovanej v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore; 
požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe sa nevzťahuje na prijatie na externú formu štúdia študijneÏho programu 
druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch. 

 
V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

Forma prijímacieho konania: písomný test. 

 
b) Postupy prijímania na štúdium. 

 
V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 
 

Akad. rok Počet uchádzačov Počet prijatých Počet zapísaných 

2020/2021 22 22 19 

2021/2022 46 44 38 

 
 

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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Výročná správa vysokej školy ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 

 
Monitorovanie kvality uskutočňovaného študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v Bc. stupni štúdia je v súlade 

s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o- 

nas/vnutorne-predpisy-smernice), článok 10: Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 

študijných programov, str. 143. 
 

Monitorovanie a hodnotenie názorov študentov na kvalitu študijného programu sa bude realizovať priebežne raz za 6 mesiacov. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 

 

Robené priebežne raz za 6 mesiacov. Správy sú k dispozícii u kontrolóra VŠ. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 

 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
 

Robené priebežne raz za 6 mesiacov. Správy sú k dispozícii u kontrolóra VŠ. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 
11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. 

sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne). 
 

Dokument: „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) 

 
- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 

- Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 
 

- Štipendijný poriadok: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf 

 

- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 
 

- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium, 
 

- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
 

- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 

- Dlhodobý zámer: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 
 

- Domáce a zahraničné akreditácie: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
 

- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
 

- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie- 
absolventov 

 

- Vnútorný systém VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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1. Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety zosúladila všetky svoje študijné programy 
v súlade so štandardami pre študijné programy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školstvo a prikladá jednotlivé dôkazy k jednotlivým bodom kritérií na vyhodnocovanie 
štandardov pre študijné programy ( bod 2- bod 11) 

 

 
2. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 2 Návrh nového študijného programu a návrh 

úpravy študijného programu (čl. 2 štandardov pre študijný program) 
 

SP 2.1.1. Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je 
spracovaný a predložený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy. 

Priložené dôkazy k SP 2.1.1.: 
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

b) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazni 
ktudijnchprogramov2.pdf 

c) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

 

SP 2.1.2. Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania kvality 
sú uvedené priamo v príslušnom návrhu študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 2.1.2: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Kontrola kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

c) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

d) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania 
na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 

 

SP 2.2.1. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi vysokej 
školy, určenými v dlhodobom zámere vysokej školy. 

Priložené dôkazy k SP 2.2.1: 
a) Dlhodobý zámer VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 
b) Štatút VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
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d) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2004 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 

ST-ELIZABETH.pdf 
e) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2008 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 
f) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2012 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 
g) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2017 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabet 
hUniversity-4.pdf 

 

SP 2.3.1. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality 
študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 2.3.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Vedecko-umelecko pedagogické charakteristiky vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BE 
ada%C5%A5 

 
 

SP 2.4.1. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti. 
Priložené dôkazy k SP 2.4.1 : 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady 
VZaSP.pdf 

b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe 
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

 
 

SP 2.4.2. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení zamestnávatelia a ďalšie 
zainteresované strany. 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady 
VZaSP.pdf 

b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe 
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames 
tnvatemi.pdf 
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca 
na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pd 
f 

 
 

SP 2.5.1. Študijný program je priradený k študijnému odboru a stupňu vzdelávania 
a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným odborom. 

Priložené dôkazy k SP 2.5.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Sústava študijných odborov 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory 
 
 

SP 2.5.2. Študijný program v kombinácii dvoch študijných odborov alebo interdisciplinárny 
študijný program je priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená 
miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi. 

Priložené dôkazy k SP 2.5.2. 

a) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) Sústava študijných odborov 
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory 

 
 

SP 2.6.1. V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie, 
ktorú získavajú študenti jeho úspešným absolvovaním. 

Priložené dôkazy k SP 2.6.1.: 
a) Súhlasy MZ SR 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
b) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames 
tnvatemi.pdf 

c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 

 

 
 

 

d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca 
na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pd 
f 

 
 
 

SP 2.6.2. Kvalifikácia špecifikovaná a komunikovaná v študijnom programe 
zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca. 

Priložené dôkazy k SP 2.6.2.: 
a) Súhlasy MZ SR 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
b) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPic 
hzamestnvatemi.pdf 

c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomoryso 
c.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca 
na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovv 
socilnejprci1.pdf 

e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

 
 

SP 2.7.1. V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa. 
Priložené dôkazy k SP 2.7.1.: 

a) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) Profily absolventov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil- 
absloventa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
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SP 2.7.2. V súlade s profilom absolventa sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené a 
komunikované verifikovateľné výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu 
vysokej školy. 

Priložené dôkazy k SP 2.7.2.: 
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyporiadok.pdf 

b) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov prostredníctvom štátnej 
skúšky 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomosta 
zrunosttudentovprostr.t.skky.pdf 

c) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

 

 

SP 2.7.3. Výstupy vzdelávania zodpovedajú príslušnému stupňu kvalifikačného rámca. 
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smer 
nice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

b) Súhlasy MZ SR 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

 

c) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovV 
ZaSPichzamestnvatemi.pdf 

d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné 
zdravotníctvo 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR. 
pdf 

g) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
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SP 2.7.4. Výstupy vzdelávania zodpovedajú oblasti poznania podľa príslušného študijného 
odboru. 

a) Súhlasy MZ SR 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

b) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovV 
ZaSPichzamestnvatemi.pdf 

c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné 
zdravotníctvo 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR. 
pdf 

f) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

 
 

SP 2.8.1. V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná 
získaná kvalifikácia. 

Priložené dôkazy k SP 2.8.1.: 

a) Profily absolventov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil- 
absloventa 

b) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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SP 2.8.2. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu 
napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. 

Priložené dôkazy k SP 2.8.2.: 
a) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

b) Úspechy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

f) Kontrola VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 
 

SP 2.8.3. Tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých 
zainteresovaných strán, alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby 
uvedenej v opise príslušného študijného odboru, súhlasným stanoviskom 
príslušnéhoministerstva na uskutočňovanie študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 2.8.3.: 
a) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
b) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu 

sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

c) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému 
programu sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

d) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - 
verejné zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZS 
R.pdf 

e) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Hodnoteniaabsolventov 
VZaSPichzamestnvatemi.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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f) Úspechy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

 
 

SP 2.9.1. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 
vzdelávacích činností študijného programu a podmienky na úspešné ukončenie 
štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 2.9.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Študijný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernic 
e/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

c) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

d) Kontroly VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 

SP 2.9.2. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je obsah 
študijného programu zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť 
zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj 
praktických profesijných zručností v príslušnom odvetví hospodárstva alebo 
spoločenskej praxe. 

Priložené dôkazy k SP 2.9.2.: 
a) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu 

sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

b) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu 
sociálna práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

c) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

d) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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SP 2.9.3. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 
vzdelávacích činností študijného programu zaručujú prístup k aktuálnym 
vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam. 

Priložené dôkazy k SP 2.9.3. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
 
 

SP 2.9.4. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 
vzdelávacích činností študijného programu zaručujú prístup k prenositeľným 
spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v 
ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v 
demokratických spoločnostiach. 

Priložené dôkazy k SP 2.9.4. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
d) Fakulta – Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho- 
zdravotnictva 

e) Projekty VŠZaSP ,, 102 schodov“ 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 

f) Zahraničné projekty VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

 
 

SP 2.10.1. Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia a pracovnú záťaž 
študenta. 

Priložené dôkazy k SP 2.10.1. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Študijný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/sme 
rnice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

c) Domáce akreditácie 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
https://www.portalvs.sk/sk/morho 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.portalvs.sk/sk/morho


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 

 

 
 

 

SP 2.10.2. Študijný program má určené pracovné zaťaženie študenta pre jednotlivé študijné 
predmety vyjadrené v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s 
výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti. 

Priložené dôkazy k SP 2.10.2. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b)  Študijný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/ 
studijnaskusobnyporiadok.pdf 

c) Vyhláška o kreditovom systéme štúdia 
https://ww.portalvs.sk/files/files/vyhl ka_614_2002.pdf 

 

SP 2.10.3. Štandardná dĺžka štúdia, pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby 
umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného 
programu. 

Priložené dôkazy k SP 2.10.3. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
 
 

SP 2.11.1. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je 
súčasťou ich obsahu povinná odborná prax študentov v zmluvne 
spolupracujúcej organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej 
účelom je rozvoj praktických profesijných zručností. 

Priložené dôkazy k SP 2.11.1. : 
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) Hodnotenie zamestnávateľov 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPich 
zamestnvatemi.pdf 

 
 

SP 2.11.2. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať činnosti, prostredníctvom 
ktorých si osvojí pracovné postupy typické pre príslušnú úroveň kvalifikácie a 
príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných procesoch, 
projektoch a prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, zručnosti 
a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií. 

Priložené dôkazy k SP 2.11.2. : 
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://ww.portalvs.sk/files/files/vyhl____ka_614_2002.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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SP 2.12.1. Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, 
vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na záverečnú prácu. 

Priložené dôkazy k SP 2.12.1. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Študijný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
 

3. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 3 Schvaľovanie študijného programu (čl. 3 
štandardov pre študijný program) 

 

SP 3.1.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného 
systému. 

Priložené dôkazy k SP 3.1.1. : 
a) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

b) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 

SP 3.1.2. Je zaručené nezávislé, nezaujaté a objektívne posúdenie a schválenie študijného 
programu. Osoby schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré 
pripravujú návrh študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 3.1.2. : 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovanieprav 

aazniktudijnchprogramov2.pdf 

d) Štruktúry, politiky a koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherent 
nhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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SP 3.1.3. Je zaručené odborne fundované posúdenie a schválenie študijného programu. 
Priložené dôkazy k SP 3.1.3. : 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 
 

SP 3.1.4. Je zaručené transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného 
programu. 

Priložené dôkazy k SP 3.1.4. : 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepra 

vaazniktudijnchprogramov2.pdf 
 
 

SP 3.1.5. Do posúdenia návrhu a schválenia študijného programu sú zapojení študenti, 
zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. 

Priložené dôkazy k SP 3.1.5. : 

a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Torba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepra 

vaazniktudijnchprogramov2.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
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4. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 4 Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie 
orientované na študenta (čl. 4 štandardov pre študijný program) 

 
SP 4.1.1.  Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných 

výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania. 
Priložené dôkazy k SP 4.1.1. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
c) Domáce akreditácie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca 

na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocil 
nejprci1.pdf 

f) Stanovisko   Úradu verejné   zdravotníctva SR   k študijnému   programu   - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

g) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) Úspechy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

 
 
 

 

SP 4.1.2. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov 
v študijnom programe rešpektujú rozmanitosť študentov a ich potrieb pri 
dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 4.1.2. : 
a) Etický kódex VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

c) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými 
potrebami 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovot 
diumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
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d) Etická komisia VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 

e) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

f) Zákaz diskriminácie – Mobbing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

g) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Sexulneobaovanie.pdf 

 

 

SP 4.2.1. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. 
Priložené dôkazy k SP 4.2.1. : 
a) Študijný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

b) Štipendijný poriadok VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5% 
A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf 

c) Centrum kariérneho poradenstva 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

d) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

e) Individuálne ocenenia študentov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/ocenenia-vs 

f) Doplňujúce pedagogické štúdium 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

 
 

SP 4.2.2. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v 
domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. 

Priložené dôkazy k SP 4.2.2. : 
a) Zahraničné mobility 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
b) Zapájanie študentov do misií v menej rozvinutých krajinách 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie 
c) Fakulta – Inštitút misijnej práca a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 
d) Srbsko - Báčsky Petrovec 

https://vssebp.edu.rs/ 
e) Příbram – Česká republika 

https://www.vszsp.cz/ 
f) Praha – Česká republika 

https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html 
g) Phnom-Penh - Kambodža 

https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/ocenenia-vs
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://vssebp.edu.rs/
https://www.vszsp.cz/
https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887
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h) Nairobi – Keňa 
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school- 
karen-kibera/ 

 
 

SP 4.2.3.  Výsledky vzdelávania sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných 
inštitúciách sú uznávané vysokou školou. 

Priložené dôkazy k SP 4.2.3. : 
a) Rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna- 
vzdelania/ 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter 
/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf 

b) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2004 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 

ST-ELIZABETH.pdf 
c) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2008 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 
d) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2012 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 
e) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2017 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabet 
hUniversity-4.pdf 

f) VŠZaSP sa stala platným členom European University Association (EUA) dňom 13.4.2011, 
čím sa stala súčasťou vyššieho vzdelávania v Európe, s právom zúčastniť sa aktivít a 
projektov EUA a tým výrazne sa podieľať na akademickom svete v Európe 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocia 
lWork2.pdf 

g) Fotogaléria promócií 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria 

 

SP 4.3.1. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov 
stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa a rozvoji 
akademickej kariéry. 

Priložené dôkazy k SP 4.3.1. : 
a) PhD. štúdium 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
b) PhDr. štúdium 

https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 
c) Doplňujúce pedagogické štúdium 

https://vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school-karen-kibera/
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school-karen-kibera/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocialWork2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocialWork2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
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SP 4.3.2. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy primerane vo vzťahu k 
výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 4.3.2. : 
a) Publikácie VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
b) PhD. štúdium 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
c) Web of Science 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
d) Zapájanie študentov do SVOČ 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace/svoc 
e) Publikačná činnosť študentov v našom univerzitnom časopise 

www.szspektrum.eu 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs 

 
 

SP 4.4.1. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, samostatnosť 
a sebahodnotenie. 

Priložené dôkazy k SP 4.4.1. : 
a) Akademický senát VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 
b) Alumni klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
c) Programová rada VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovej 
radyVZaSP.pdf 

d) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
 

SP 4.4.2. Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov založená na 
vzájomnom rešpekte a úcte. 

Priložené dôkazy k SP 4.4.2. : 
a) Opatrenie rektora Etický kódex VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf 
c) Etická komisia VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 
d) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
e) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
f) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf 

https://vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace/svoc
http://www.szspektrum.eu/
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs
https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
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g) Centrum kariérneho poradenstva 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
h) Centrum sociálneho poradenstva pre študentov 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

 
 

 

SP 4.5.1. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú motiváciu 
študentov neustále sa zdokonaľovať. 

Priložené dôkazy k SP 4.5.1. : 
a) Centrum kariérneho poradenstva 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) Doplňujúce pedagogické štúdium 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 
c) Rigorózne konanie 

https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 
d) PhD. štúdium 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
 
 

SP 4.5.2. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý vedie k dodržiavaniu princípov 
akademickej etiky a profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky 
študijný program. 

Priložené dôkazy k SP 4.5.2. : 
a) Antiplagiátorský manuál VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

b) Etický kódex VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 

c) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone 
ntovkval.prc1.pdf 

d) Výber školiteľov a oponentov záverečných prác 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenchprc.pdf 

 
 

 

SP 4.6.1. Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy 
hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe. 

Priložené dôkazy k SP 4.6.1. : 
a) Hodnotiace správy o pedagogickej činnosti 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Ročenka VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
c) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenchprc.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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d) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP   4.6.2. Výsledky hodnotenia sú zaznamenané, dokumentované a 
archivované. 
SP Priložené dôkazy k SP 4.6.2. : 
a) Periodické hodnotiace správy 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Výročné správy 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
c) Registratúrny poriadok a Skartačný poriadok 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny- 
poriadok.pdf 

 
 

SP   4.7.1. Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné 
študentom. 
Priložené dôkazy k SP 4.7.1. : 
a) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

b) PhD. štúdium 
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 

c) PhDr. štúdium 
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 

d) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

e) Ročenka VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

 
 

 

SP 4.7.2. Metódy a kritériá hodnotenia sú zahrnuté v jednotlivých 
častiach/predmetoch/moduloch programu. 

Priložené dôkazy k SP 4.7.2. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone 
ntovkval.prc1.pdf 

c) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodno 
tenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny-poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny-poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
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SP 4.7.3. Metódy a kritériá hodnotenia sú vhodné na spravodlivé, konzistentné, 
transparentné overenie získaných vedomostí, zručností a spôsobilostí. 

Priložené dôkazy k SP 4.7.3. : 
a) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov prostredníctvom štátnej skúšky 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttud 
entovprostr.t.skky.pdf 

 
 

SP 4.8.1. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery 
plnenia výstupov vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 4.8.1. : 
a) Hodnotiace správy VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Úspechy VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
 
 

SP 4.8.2. Spätná väzba hodnotenia je v prípade potreby spätá s poradenstvom v 
oblastinapredovania v štúdiu. 

Priložené dôkazy k SP 4.8.2. : 
a) Centrum kariérneho poradenstva 

https://vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými 

potrebami 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

c) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
 

 

SP 4.9.1. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu 
vykonáva viacero učiteľov. 
Priložené dôkazy k SP 4.9.1. : 

a) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na 
VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaop 
onentovkval.prc1.pdf 

b) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Ho 
dnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

c) Študijný poriadok a Skúšobný poriadok VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

d) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
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e) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

f) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Sexulneobaovanie.pdf 

g) Smernica o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf 
h) Zápis o štátnych skúškach 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20k 
onanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf 

i) Zápisnica z dizertačnej skúšky 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazdizertanejskky.pdf 
j) Protokol o dizertačnej skúške 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Protokolodizertanejskke.pdf 
k) Zápisnica z obhajoby dizertačnej práce 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazobjahobydizertanejprce.pdf 

 

SP 4.10.1. Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho 
hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o 
nápravu. 

Priložené dôkazy k SP 4.10.1. : 
a) Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete 
r/Internsmernicazkon.3072014.pdf 

b) Zmena formy navrhnutých rozhodnutí , koncepcia a kvalita posudzovania výučby 
študentmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutych 
rozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf 

c) Odvolacie konanie na VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf 

d) Študijný poriadok a Skúšobný poriadok VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

e) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

f) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20konanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20konanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazdizertanejskky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Protokolodizertanejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazobjahobydizertanejprce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/Internsmernicazkon.3072014.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/Internsmernicazkon.3072014.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutychrozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutychrozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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5. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 5 Prijímacie konanie, priebeh štúdia, 
uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov (čl. 5 štandardov pre študijný 
program) 

 

SP 5.1.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko 
prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach študijného cyklu, ktorými sú 
prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie 
štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom 
vzdelaní. 

Priložené dôkazy k SP 5.1.1. 
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

b) Antiplagiátorsky manuál VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

c) Etický kódex VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 

d) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

e) Ročenka VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

f) Hodnotenie výsledkov na prijímacích a štátnych skúškach 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/H 
odnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

g) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 5.1.2.    Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov. 
Priložené dôkazy k SP 5.1.2. 

a) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi- 
potrebami 

 

c) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

 

d) VŠZaSP umožňujem bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS 
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi-potrebami
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi-potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
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e) Centrum sociálneho poradenstva 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

f) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP 5.2.1.  V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a 
spôsob ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni kvalifikačného rámca. 

Priložené dôkazy k SP 5.2.1. 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) Prijímacie konanie na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 
 

SP 5.2.2. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. 
Priložené dôkazy k SP 5.2.2. 

a) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Sexulneobaovanie.pdf 
e) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice 
/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP 5.2.3. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich 
spôsobilosti na štúdium (drop-off rate v 1. roku štúdia). 

Priložené dôkazy k SP 5.2.3. 
a) Hodnotiace správy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Domáce a zahraničné akreditácie 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
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SP 5.2.4. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné. 
Priložené dôkazy k SP 5.2.4. 

a) Informácie o možnostiach štúdia na VŠZaSP pre Bc. stupeň 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

b) Informácie o možnostiach štúdia na VŠZaSP pre Mgr. stupeň 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

c) Prijímacie konanie na PhD. štúdium 
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie 

d) Ročenka VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

e) Študijné programy VŠZaSP 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 5.2.5. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti 
každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie 
štúdia. 

Priložené dôkazy k SP 5.2.5. 
a) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Sexulneobaovanie.pdf 
e) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

SP 5.3.1. Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie 
štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa 
vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala 
domáca i zahraničná mobilita študentov. 

Priložené dôkazy k SP 5.3.1. 
h) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
i) Zahraničné mobility 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
j) Rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna- 
vzdelania/ 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete 
r/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf 

https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete
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SP 5.4.1. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie 
nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a na prevenciu a riešenie 
plagiátorstva a ďalších akademických podvodov. 

Priložené dôkazy k SP 5.4.1. 
a) Antiplagiátorský manuál VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf 
b) Smernica VŠZaSP o zriadení a pôsobnosti Komisie pre konanie o odňatí akademických 

titulov alebo vedecko- pedagogických titulov 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP- 
Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf 

 
 

SP 5.5.1. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy 
preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany svojich práv alebo 
právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo 
poukazujú na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. 

Priložené dôkazy k SP 5.5.1. 
a) Odvolacie konanie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf 
b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Sexulneobaovanie.pdf 

 
 

SP 5.5.2. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov 
študentov. 

Priložené dôkazy k SP 5.5.2. 
a) Akademický senát VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 
b) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

 
 

SP 5.5.3. Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania 
podnetov a o prijatých opatreniach. 

Priložené dôkazy k SP 5.5.3. 
a) Hodnotiace správy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Správy o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP-Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP-Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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c) Správy o vyhodnotení kontrolnej činnosti , podnetov a sťažností 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 
 

 

SP 5.6.1. Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením 
akademického titulu, vydaním vysokoškolského diplomu, ako aj vydávaním 
ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu), vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu 
vrátane dosiahnutých výsledkov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne 
zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi. 

 

Priložené dôkazy k SP 5.6.1. 
a) Vzor Bc. diplomu 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
b) Vzor Mgr. diplomu 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
 

c) Vzor PhDr. diplomu 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
d) Vzor PhD. diplomu 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
e) Doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
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6. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 6 Učitelia študijného programu (čl. 6 
štandardov pre študijný program) 

 

 
SP 6.1.1. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, úroveň 

výsledkov tvorivých činností umožňuje dosahovať výstupy vzdelávania. 
Priložené dôkazy k SP 6.1.1. 
a) PhD. štúdium 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
b) Rigorózne konanie 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/rigorozne-konanie 
c) Doplňujúce pedagogické štúdium 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 
d) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie 
e) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
f) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
g) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.1.2. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých praktické skúsenosti, 
pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať 
výstupy vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 6.1.2. 
a) Vedecká produktivita vysokoškolských učiteľov 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 
b) Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf 
c) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie 
d) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
e) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
f) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://www.vssvalzbety.sk/veda/rigorozne-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
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SP 6.1.3. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých jazykové 
zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného programu. 
Priložené dôkazy k SP 6.1.3.: 
a) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
b) PhD. štúdium 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska 
c) Zahraničné projekty VŠZaSP 

https://vssvalzbety.sk/projekty 
d) Projekty VŠZaSP - ,,102 schodov“ 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
 
 
 

SP 6.1.4. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých počet, pracovná 
kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže zodpovedá počtu študentov a 
personálnej náročnosti vzdelávacích činností. 

Priložené dôkazy k SP 6.1.4. 
a) Pracovný poriadok VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf 
b) Štatút VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) Štatistiky odpracovaných hodín vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
d) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh% 
C4%BEada%C5%A5 

 

SP 6.2.1. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o 
stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. 

Priložené dôkazy k SP 6.2.1. 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Katedry VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry 
c) Fakulty VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) Ústavy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska
https://vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/katedry
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska
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SP 6.3.1. Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými 
učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej 
škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený 
týždenný pracovný čas. 

Priložené dôkazy k SP 6.3.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 

SP 6.3.2. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové 
študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú 
skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej 
praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas 
alebo kratší pracovný čas. 

Priložené dôkazy k SP 6.3.2.: 
a) Študijné programy VŠZaSP- ošetrovateľstvo a sociálna práca 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.3.3. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov 
študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov. 

Priložené dôkazy k SP 6.3.3.: 
a) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

b) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

 

SP 6.4.1. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného 
programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu (aprobácia, 
jazyk, časť spoločného programu) a zabezpečuje profilový predmet programu. 

Priložené dôkazy k SP 6.4.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 

 

 

 

b) Katedry VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry 

c) Fakulty VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) Ústavy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska 

 

SP 6.4.2. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom študijnom odbore na 
ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program, 
pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. 

Priložené dôkazy k SP 6.4.2.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
 
 

SP 6.4.3. Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej 
republike. 

Priložené dôkazy k SP 6.4.3.: 
a) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.4.4. Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality študijného programu za viac ako tri študijné programy. 

Priložené dôkazy k SP 6.4.4. 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Domáce akreditácie 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
 

SP 6.5.1. Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo 
praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v 
problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. 

Priložené dôkazy k SP 6.5.1.: 
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
c) Publikácie 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
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SP 6.5.2. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta alebo v inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne 
spolupracujúcej pri zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s 
vysokou školou. 

Priložené dôkazy k SP 6.5.2.: 
a) Publikácie VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 

b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 

submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.6.1. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, 
digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. 

Priložené dôkazy k SP 6.6.1.: 
a) Vedecko-výskumná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf 

b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

d) Doplňujúce pedagogické štúdium 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

 
 

SP 6.7.1. V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola 
plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre každú aprobáciu v súlade s 
príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému odboru a osobitne pre 
učiteľský základ. 

Netýka sa študijných programov VŠZaSP 
 

SP 6.8.1. V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných programov 
zaručuje vysoká škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre 
každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne pre translatologický 
základ. 

Netýka sa študijných programov VŠZaSP 
 

 
SP 6.9.1. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo 
študijných programov prvého stupňa uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá zaručuje 
vysoká škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi pre každý študijný odbor, v ktorom 
jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie. 
Netýka sa študijných programov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
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SP 6.10.1.      V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola plnenie 
kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi pre príslušnú časť spoločného študijného 
programu, ktorúzabezpečuje v jeho rámci. 

Netýka sa študijných programov VŠZaSP 
 
 

SP 6.11.1. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom študijnom 
odbore na viacerých súčastiach alebo vo viacerých sídlach, zaručuje vysoká 
škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre každú súčasť a 
osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok. 

Priložené dôkazy k SP 6.11.1.: 
VŠZaSP má na každom svojom pracovisku mimo sídla VŠ, kde sa uskutočňuje a je 
akreditovaný študijný program ako celok alebo fakulta osobitne vyplnené všetky 
formuláre na študijné program, na personálne, materiálne a technické zabezpečenie. 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Fotodokumentácia pracovísk VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
c) Vedecko/umelecko pedagogická charakteristika vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
d) Výstupy tvorivej činnosti vysokoškolských učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
e) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh% 
C4%BEada%C5%A5 

 
 

7. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 7 Tvorivá činnosť vysokej školy (čl. 7 
štandardov pre študijný program ) 

 
SP 7.1.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 

výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, 
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na významnej 
medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa osobitne pre 
každý študijný program podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je 
uvedená v časti 

V. tejto metodiky. 
Priložené dôkazy k SP 7.1.1.: 

a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

c) Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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d) Scopus 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 

 
 

SP 7.1.2. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, 
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje aspoň na medzinárodne 
uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný 
program spájajúci prvý a druhý stupeň osobitne pre každý študijný program 
podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je uvedená v časti V. tejto 
metodiky. 

Priložené dôkazy k SP 7.1.2. : 
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
c) Web of Science 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
d) Scopus 

http://www.scopus.org/name/publications/citations 
 
 

SP 7.1.3. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, 
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje aspoň na národne uznávanej 
úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa osobitne pre každý študijný 
program podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je uvedená v 
časti 
V. tejto metodiky. 

Priložené dôkazy k SP 7.1.3. 
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
c) Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
d) Scopus 

http://www.scopus.org/name/publications/citations 

http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://www.scopus.org/name/publications/citations
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SP 7.4.1. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom 
odbore vo viacerých sídlach, zaručuje preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre 
každé sídlo osobitne. 

VŠZaSP pre každé svoje sídlo kde má akreditovaný študijný program ako celok, má 
osobitne šesticu alebo štvoricu ( zdrav. vedy) vysokoškolských učiteľov (o viac 
keby niekto medzitým napr. zomrel), ktorí osobitne vykazujú publikačnú 
a výskumnú aktivitu 

Priložené dôkazy k SP 7.4.1.: 
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
c) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
 
 

SP 7.5.1. Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká škola 
dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo umeleckú činnosť v problematike 
študijného programu (možnosť substitúcie kritériom SP 7.6.1.). 

Priložené dôkazy k SP 7.5.1. : 
a) Študijné programy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
 
 

SP 7.5.2. Pracovisko dosahuje dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v získavaní finančnej 
podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu 
pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých projektov z domácich a 
medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov (možnosť 
substitúcie kritériom SP 7.6.1.). 

Priložené dôkazy k SP 7.5.2. 
a) Vedecko-výskumná činnosť 

https://www.vssvalzbety.sk/veda 
b) Granty VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf 
c) Projekty VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/veda
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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8. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 8 Zdroje na zabezpečenie študijného 
programu apodporu študentov (čl. 8 štandardov pre študijný program) 

 
SP 8.1.1. Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne a technické zdroje študijného 

programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov 
vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 8.1.1.: 
a) Inventárne súpisy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) Výročné správy o hospodárení VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
 
 

SP 8.1.2. Sú zabezpečené dostatočné informačné zdroje študijného programu, ktoré sú 
zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 8.1.2.: 
a) Študijné   programy   VŠZaSP –   v slovenskom   , českom, anglickom, nemeckom 

a v srbskom jazyku 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP   8.1.3.   Je   zabezpečené   zodpovedajúce financovanie priestorových, materiálnych, 
technických a informačných zdrojov študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 8.1.3.: 
a) Výročné správy o hospodárení VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Schválené rozpočty VŠZaSP Akademickým senátom a Správnou radou VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
 
 

SP 8.2.1. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou 
metódou, sú zabezpečené systémy na správu obsahu kurzov a na správu 
vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 8.2.1.: 
a) Interný online systém vzdelávania – ELIX 

https://elix.seuniversity.eu/ 
b) Zakúpená platforma ZOOM 

https://www.zoom.us/test 
c) Elektronický systém CISCO webex 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://elix.seuniversity.eu/
https://www.zoom.us/test
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html
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SP 8.2.2. Študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným materiálom v 
prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo 
kombinovanou metódou. 

Priložené dôkazy k SP 8.2.2. : 
a) Interný online systém vzdelávania – ELIX 

https://elix.seuniversity.eu/ 
b) Zakúpená platforma ZOOM 

https://www.zoom.us/test 
c) Elektronický systém CISCO webex 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html 
 
 

SP 8.3.1. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou zodpovedá 
potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie 
ciele avýstupy. 

Priložené dôkazy k SP 8.3.1.: 
a) Zoznam technicko-hospodárskych pracovníkov 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh 
%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 8.3.2. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý počtom zodpovedá potrebám 
študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a 
výstupy. 

Priložené dôkazy k SP 8.3.1.: 
a) Zoznam technicko-hospodárskych pracovníkov 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 8.4.1. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných 
zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji študijného 
programu. 

Priložené dôkazy k SP 8.4.1.: 
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

https://elix.seuniversity.eu/
https://www.zoom.us/test
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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SP 8.5.1. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne, 
technické a informačné zdroje študijného programu osobitne pre každé sídlo, v 
ktorom sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k 
cieľom a výstupom vzdelávania príslušnej časti študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 8.5.1. : 
a) Inventárne súpisy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) Fotodokumentácia všetkých pracovísk a priestorov VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
 
 

 

SP 8.6.1. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov 
študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 8.6.1.: 
a) Centrum kariérneho poradenstva 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) Centrum sociálneho poradenstva 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
c) Humanitárne projekty VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
 

SP 8.6.2. Vysoká škola poskytuje študentom študijného programu podporu na úspešné 
napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo. 

Priložené dôkazy k SP 8.6.2.: 
a) Centrum kariérneho poradenstva 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 
 

SP 8.7.1. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne 
zabezpečenie 

počas štúdia. 

Priložené dôkazy k SP 8.7.1. : 
a) Štatút Univerzitného pastoračného centra 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl. 
ZdenkySchelingovej1.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej 

 

SP 8.7.2. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané športové, kultúrne, 
duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia. 

Priložené dôkazy k SP 8.7.2.: 
a) Štatút Univerzitného pastoračného centra 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl. 
ZdenkySchelingovej1.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej 

b) Centrum kariérneho poradenstva 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
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c) Dolná Krupá – športovo – edukačné centrum DPŠ ( bazén, tenisové kurty) 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/DolnKrup.pdf 

 
 

SP 8.8.1. Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti 
na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. 
Priložené dôkazy k SP 8.8.1. : 
a) Zahraničné mobility 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
 

SP 8.9.1. Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre 
študentov študijného programu so špecifickými potrebami. 

Priložené dôkazy k SP 8.9.1.: 
a) Smernica   o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými 

potrebami 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdi 
umatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) VŠZaSP umožňuje bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS 
JAWS – špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup – Tyflocomp 

 

SP 8.10.1. V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program 
zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré zabezpečujú odbornú prax a 
praktickú výučbu študentov. 

Priložené dôkazy k SP 8.10.1.: 
a) Uzatvorené zmluvy o spolupráci 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

 

SP 8.10.2. Zmluvní partneri majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, 
technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť 
plánované výstupy vzdelávania. 

Priložené dôkazy k SP 8.10.2.: 
a) Uzatvorené zmluvy o spolupráci 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) Programová rada VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/DolnKrup.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
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9. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 9 Zhromažďovanie a spracovanie informácií o 
študijnom programe (čl. 9 štandardov pre študijný program) 

 

SP 9.1.1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne 
manažovanie študijného programu a ďalších aktivít. 

Priložené dôkazy k SP 9.1.1.: 

a) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

b) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) Útvar kontroly 
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 

d) Oddelenie pre monitoring kvality 
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 

 
 

SP 9.2.1. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách 
vstupuje do hodnotenia študijného programu a do návrhu jeho úprav. 
Priložené dôkazy k SP 9.2.1.: 
a) Vnútorné predpisy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
b) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania 

na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 
c) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

d) Programová rada VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 
 

SP 9.3.1. Pri študijnom programe sa sledujú kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, 
najmä charakteristiky záujemcov a študentov, postup (napredovanie) študentov 
v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie 
absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a 
podpore študentov. 

Priložené dôkazy k SP 9.3.1.: 
a) Návrh rámcových indikátorov hodnotenia postupu implementácie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupui 
mplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf 

b) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania 
na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
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c) Štruktúry a politiky koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) Stanovisko Asociácie  vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln 
ejprci1.pdf 

f) Stanovisko   Úradu   verejné   zdravotníctva SR   k študijnému   programu   - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

g) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) VŠZaSP v médiách 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 

 
 

SP 9.4.1. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné 
nástroje a metódy. 

Priložené dôkazy k SP 9.4.1.: 
a) VŠZaSP v médiách 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 
 
 

SP 9.4.2. Do získavania, analýzy, ako aj následných informácií o opatreniach sú zapojení 
študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného 
programu. 

Priložené dôkazy k SP 9.4.2.: 
a) Úspechy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
b) Alumni klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
 

c) VŠZaSP v médiách 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 

d) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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f) Stanovisko Asociácie  vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejpr 
ci1.pdf 
g) Stanovisko   Úradu   verejné   zdravotníctva SR   k študijnému   programu   - verejné 

zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

 
 
 

 

10. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 10 Zverejňovanie informácií o študijnom 
programe (čl. 10 štandardov pre študijný program) 

 

SP 10.1.1. Vysoká škola má zverejnené a ľahko prístupné informácie o študijnom 
programe. 

Priložené dôkazy k SP 10.1.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 

SP 10.2.1. Zverejnené informácie o študijnom programe sú ľahko prístupné študentom, 
ich podporovateľom, potenciálnym študentom, absolventom, ďalším 

zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa 
uskutočňuje študijný program. 

Priložené dôkazy k SP 10.2.1.: 
a) Študijné programy VŠZaSP sú uvádzané vo všetkých jazykoch v ktorých sa uskutočňujú 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) webová stránka VŠZaSP (slovenský jazyk) 

www.vssvalzbety.sk 
c) webové sídlo – (anglický jazyk): 

https://www.seu.sk/en/ 
d) webové sídlo – (český jazyk): 

https://www.vszsp.cz/ 
e) webové sídlo – (srbský jazyk): 

https://vssebp.edu.rs/ 
f) webové sídlo – (maďarský jazyk): 

https://unids.sk/ 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.seu.sk/en/
https://www.vszsp.cz/
https://vssebp.edu.rs/
https://unids.sk/
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SP 10.2.2. Spôsob sprístupnenia informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so 
špecifickými potrebami. 

Priložené dôkazy k SP 10.2.2.: 
a) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými 

potrebami 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) VŠZaSP umožňuje bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS 
JAWS – špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup – Tyflocomp 

 
 

 

11. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 11 Priebežné monitorovanie, periodické 
hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu (čl. 11 štandardov pre 
študijný program) 

 
 

SP 11.1.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný 
program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade so štandardmi pre študijný 
program. 

Priložené dôkazy k SP 11.1.1. : 
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) Programová rada VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 
 

SP 11.1.2. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný 
program s cieľom zabezpečiť, aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v 
súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán 
a aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, 
aktuálnym technologickým možnostiam. 

Priložené dôkazy k SP 11.1.2.: 
a) Programová rada VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

b) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

c) Výsledky prieskumov spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávania na VŠZaSP formou 
ankiet 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
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e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.1.3. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný 
program s cieľom zabezpečiť, aby úroveň absolventov, najmä 
prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania, bola v súlade s 
požadovanou úrovňoukvalifikačného rámca. 

Priložené dôkazy k SP 11.1.3.: 
a) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

b) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

 

c) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejpr 
ci1.pdf 
d) Stanovisko   Úradu   verejné   zdravotníctva SR   k študijnému   programu   - verejné 

zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

e) Programová rada VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

f) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

g) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

h) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskho 

vzdelvania.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
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SP 11.2.1. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je 
získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán programu. 
Priložené dôkazy k SP 11.2.1. : 

a) Hodnotiace správy VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

b) Uplatnenie absolventov VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

c) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na 
VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) Stanovisko Asociácie  vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna 
práca na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln 
ejprci1.pdf 

f) Stanovisko   Úradu   verejné   zdravotníctva SR   k študijnému   programu   - verejné 
zdravotníctvo 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

 

g) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

h) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysoko 
kolskhovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.2.2. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom anonymného dotazníka 
sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu. 

Priložené dôkazy k SP 11.2.2.: 
a) Výsledky prieskumov kvality vysokoškolské vzdelávania formou vyhodnotenia 

dotazníkov 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

b) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 
c) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvy 
sokokolskhovzdelvania.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
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SP 11.2.3. Zainteresované strany programu sa zúčastňujú aj na príprave metodiky 
získavaniaa hodnotenia relevantnej spätnej väzby. 

Priložené dôkazy k SP 11.2.3.: 
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmza 
bezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) Akademický senát VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

c) Alumni klub 
http://alumni.vssvalzbety.sk/ 

d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokok 
olskhovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.3.1. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby od zainteresovaných strán sa premietajú 
do prijímania opatrení na zlepšenie. 
Priložené dôkazy k SP 11.3.1. : 

a) Programová rada VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejra 
dyVZaSP.pdf 

b) Akademický senát VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

c) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolsk 
hovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.3.2. Pri ich navrhovaní opatrení na zlepšenie v súvislosti s výsledkami spätnej väzby 
majú zaručenú účasť aj študenti. 

Priložené dôkazy k SP 11.3.2.: 
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsyst 
mzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) Akademický senát VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
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c) Programová rada VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgra 
movejradyVZaSP.pdf 

d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvyso 
kokolskhovzdelvania.pdf 

 
 

 

SP 11.4.1. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované 
alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú 
komunikované so zainteresovanými stranami. 

Priložené dôkazy k SP 11.4.1.: 
a) Zápisnice zo zasadnutí Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system- 
kvallity/zapisnice 

b) Zápisnice zo zasadnutí Programovej rady VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

c) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

d) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskho 

vzdelvania.pdf 
 
 

SP 11.4.2. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované 
alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú 
zverejnené. 

Priložené dôkazy k SP 11.4.2.: 
a) Zápisnice zo zasadnutí Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system- 
kvallity/zapisnice 

b) Zápisnice zo zasadnutí Programovej rady VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
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SP 11.5.1. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi 
vnútorného systému v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia 
(podľaSP 3.1.). 

Priložené dôkazy k SP 11.5.1.: 
a) Hodnotiace správy VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Návrhy rámcových indikátorov hodnotenia postupu implementácie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupui 
mplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf 

c) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancykly1.pdf 

d) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf

