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

 
 

1. Základné údaje o študijnom programe 

a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 
Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo 
Kód: 106921, UIPŠ Kód: 5607T09, Odbor 7.4.2 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/verejne-zdravotnictvo-so-zameranim-na-tropicke-zdravotnictvo 

https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106921 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 7212 

Stupeň: druhý 
ISCED-F Kód: 7P5A655 
0919 Zdravie inde neklasifikované 
1022 Zdravie a bezpečnosť v práci 
1029 Hygiena a pracovné zdravotnícke služby inde neklasifikované 
767 - Magisterské štúdium na vysokých školách - profesijne orientované študijné programy 

 
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu. 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 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 – tropické verejné zdravotníctvo 
0919 Zdravie inde neklasifikované 
1022 Zdravie a bezpečnosť v práci 
1029 Hygiena a pracovné zdravotnícke služby inde neklasifikované 

 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 
§ 20, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník. 
§ 21, Výkon pracovných činností verejného zdravotníka 
§ 22, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

 

e) Typ študijného programu: 
Profesijne orientovaný. Interdisciplinárne štúdiá. 

 

f) Udeľovaný akademický titul. 
Magister (v odbore verejné zdravotníctvo 7.4.2) 

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. Anglický jazyk. 
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 2 roky 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov. 10-15 

 

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

výstupy vzdelávania. 
 

Globalizácia so sebou prináša mnohé javy, ktoré významne ovplyvňujú zdravie v celosvetových rozmeroch, ako napr. migrácia vo všetkých 

jej podobách, katastrofy, vojnové konflikty spojené s migráciou utečencov či terorizmus; v rámci úsilia o globálne zdravie v 21.storočí 

dominujú rovnako infekčné ako chronické ochorenia.. Program štúdia je multi a interdisciplinárny a vychádza z biomedicínskych a 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/verejne-zdravotnictvo-so-zameranim-na-tropicke-zdravotnictvo
http://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106921
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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prírodných vied, ako sú hygiena, epidemiológia, environmentálne vedy, behaviorálne vedy, a tiež bioštatistika, ekonomika, manažment 

starostlivosti o zdravie populácie. V popredí záujmu odboru je prevencia ochorení s dôrazom na primárnu prevenciu, zlepšenie kvality 

života, predĺženie strednej dĺžky života pomocou organizovaného úsilia spoločnosti, ale aj riešenie akútnych problémov ohrozujúcich 

zdravie spoločnosti. Program je zameraný na získanie vedomostí a praktických schopností , ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i 

súkromnom sektore v oblasti podpory zdravia a prevencie infekčných chorôb a tropických infekčných chorôb s uplatnením pri plánovaní 

činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone zdravotného dozoru doma i v zahraničí, expertíznej činnosti, analýzach 

zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstve, vzdelávaní a výskume. 

Absolvent študijného odboru tropické verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom 

pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie. Absolvent je pripravený : 

vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých  

životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vykonávať epidemiologický dohľad a 

z neho vyplývajúce odborné činnosti, vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na 

plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne-výchovných projektov. 

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený 

samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a 

výskumu. 

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú: 
1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a 
ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 
2. vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti, 
3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov 
podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov, 
4. plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie, 
5. vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva, 
6. vykonávanie zdravotníckej administratívy, 
7. vedenie procesov   kontinuálneho   zvyšovania   kvality   poskytovaných   služieb v zdravotníctve, 
8. podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti. 
Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom 
sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve. 
Absolvent 
1. má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch, 
2. má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový 
rámec projektov v oblasti ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov, 
3. aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej 
politiky, 
4. hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory 
životného a pracovného prostredia, 
5. definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a 
medicínsku  informatiku  a     štatistiku,  zdôvodňuje  vymedzené  ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a 
postupy, 
6. vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov, 
7. definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v 
komunite, 
8. posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku), 
9. má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, 
bivariantnej a multivariantnej úrovni, 
10. komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej 
literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, 
11. je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe, 
12. ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií, 
13. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný 
porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, 
14. oboznamuje sa s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji, 
15. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

 
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: Verejný zdravotník v zmysle Nariadenia vlády 296/2010. 
Nariadenie vlády č. 296/2010 
§ 20, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník. 
§ 21, Výkon pracovných činností verejného zdravotníka 
§ 22, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

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
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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. 

 
Uplatnenie absolventa: štátne zdravotné ústavy (ŠZÚ), nemocnice a zdravotnícke zariadenia v tropických krajinách, v Národnom 
referenčnom centre pre tropické choroby     ( kde o.i.sledujú a zhromažďujú všetkých informácií o najnovších poznatkoch v 
problematike tropických chorôb) nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik), 
výskumné ústavy so zameraním na: neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, 
pracovné prostredie a zdravie, poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu, inšpektoráty práce, štátna správa (odbory 
zdravotníctva, životného prostredia), samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, 
preventívne programy. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ), v 
nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia. 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. 

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

 
Štúdium študujú (aj) zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (celkovo 36). 
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 (2. stupeň) 

Absolvent tropického verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, 

ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu 

života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné štandardy 

vedomostí z oblasti odborného vzdelávania (má poznať) : základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva 

a odbornej terminológie, legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a 

environmentálnej politiky, poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia 

v zdraví a chorobe, proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie zdravého spôsobu života, 

poznatky z psychológie a sociológie profesionálne zamerané zásady a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti, zdravotnícku 

etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a štatistiku . 

 
Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 

Absolvent tropického verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti 

odborného vzdelania: vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, aplikáciu 

epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi, zber, 

spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií, aplikáciu zdravotno-výchovných, 

psychologických a sociologických metód, foriem, prostriedkov a techník v profesionálnej činnosti, komunikáciu na profesionálnej 

úrovni vo svojom odbore, cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, schopnosť permanentne 

získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe. 

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov 

teórie a praxe v tropickom verejnom zdravotníctve. Absolvent tropického verejného zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej 

praxe má predpoklady pre pokračovanie v magisterskom a doktorandskom štúdiu. Absolvent tropického verejného zdravotníctva 

ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 

 

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

Škola ponúka jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť v odbore Verejné 
zdravotníctvo 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), 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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- 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). 

 
 

PROGRAM TROPICKÉ VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 
 

Tropické VZ, 1.roč, ZS, Mgr.     

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HODINOVÁ 
DOTÁCIA P/C 

VYUČUJÚCI 

Infekčné choroby 2 6 P 8 prof. Mrázová, doc. Jackulíková 

Tropické choroby 1 6 P 8 Prof. Krčméry,prof. Benca, dr. 
Hennelová 

Tropická pediatria a podvýživa 6 P 8 Prof. Šuvada, Dr. Hennelova, MUDr. 
Paločková 

Medzinárodné zdravotnícke právo 6 P 8 doc. J. Drgová, 

Závažné stavy v tropickom 
zdravotníctve 

6 P 8 prof. Benca, doc. Jackulíková, 

POČET KREDITOV (MAX) 30    

 
 
 

Tropické VZ, 1. roč., LS, Mgr.     

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HOD. DOTÁCIA P/C VYUČUJÚCI 

Súčasné problémy TVZ 3 P 8 Prof. Krčméry, Prof J. Benca, 
Praktické cvičenia 30 P 300 Dr. Kimuli ,Prof.Benca, dr. Mrázová 

B. 

Epidemiológia tropických chorôb 3 P 8 Prof. Krčméry, 
Doc. Jalili, 

Etika a príprava na prácu v trópoch 3 P 8 prof. Benca, dr. Mrázová Bar. 
Administrácia vo VZ 3 P 8 prof. Babeľa, prof. Kálavský 
Informatika 3 P 8 doc. Foltín 

POČET KREDITOV (MAX) 35    

 
 

Tropické VZ, 2. roč, ZS, Mgr.     

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HOD. DOTÁCIA P/C VYUČUJÚCI 

Tropická mikrobiológia 3 P 8 Prof. Krčméry,Doc. Jalili 

Medzinárodné verejné 
zdravotníctvo 

3 P 8 prof. R. Babeľa, 

Klinické štúdie 3 P 8 prof. Kálavský 

Nemocničná hygiena a 
nozokomiálne nákazy 

3 P 8 prof. Krčméry, Prof.Mrázová 

Tropické choroby 2 6 P 8 prof. J Benca, prof. Krčméry, 

Praktické cvičenia 30 P 300 Prof. Benca , dr. B.. Mrázová, Dr. 
Paločková 

POČET KREDITOV (MAX) 48    
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Tropické VZ, 2. roč, LS, Mgr     

PREDMET KREDITY TYP 
PREDMETU 

HOD.. DOTÁCIA P/C VYUČUJÚCI 

Projekty a granty v tropickom 
zdravotníctve 

4 P 8 prof. J. Benca, 
prof. Babeľa 

Štatistika 4 P 8 Doc.Foltin 
Komunikácia v tíme 4 P 8 doc. Topoľská 
Výskum 4 P 8 prof. E. Kalavský, doc. Foltín 
Diplomová práca, seminár 15 P 8 Prof. E Kalavský, Prof. 

Mikolášová, prof. Mrázová, 
doc.Páleníková, 

POČET KREDITOV (MAX) 31    

 

Štátne magisterské skúšky 
Tropické VZ    

PREDMET KREDITY TYP PREDMETU VYUČUJÚCI 
Obhajoba diplomovej práce 16 P prof. Juraj Benca, prof. Mrázová, prof. 

Mikolášová, doc. Páleníková 
Tropické choroby 2 8 P Prof. Krčméry, Prof. Benca, 
Verejné zdravotníctvo 8 P Prof. Babeľa, prof. Mikolášová, Prof. 

Mrázová 

Eepidemiológia trop. chorôb 8 P Prof. Krčméry, doc. Jalili 

POČET KREDITOV (MAX) 40   

 

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. 

 
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, 

- 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, 
- 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, 
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných 

predmetov v inžinierskych študijných programoch, 
- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v 

umeleckých študijných programoch. 
f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 

tomuto hodnoteniu. 
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/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
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 Tropické verejné zdravotníctvo na našej vysokej škole. (viď 7.e) 
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, 
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, 
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, 

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


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O 

T_Z_OSP_1/2020 Strana 6 z 31 

 

 

 
 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta. 

 

V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy: 
www.vssvalzbety.sk, https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice, 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

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

 
 

Administrácia vo verejnom zdravotníctve 

Diplomová práca, seminár 

Epidemiológia tropických chorôb 

Etika a príprava na prácu v trópoch 

Infekčné choroby 2 

Informatika 

Klinické štúdie 

Komunikácia v tíme 

Medzinárodné zdravotnícke právo 

Nemocničná hygiena a nozokomiálne nákazy 

Praktické cvičenia 

Praktické cvičenia 

Projekty a granty v tropickom zdravotníctve 

Tropické lekárstvo II 

Tropická mikrobiológia 

Tropická pediatria a podvýživa 

Súčasné problémy tropického verejného zdravotníctva 

Štatistika 

Výskum 

Závažné stavy v tropickom zdravotníctve 

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/
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. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Administrácia vo verejnom zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: 
externá forma: 8 
Metóda: 
externá forma: prezenčná a kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 
Denná forma: 
Externá forma: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú potrebné 

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

Výsledky vzdelávania: 
ovládať problematiku riadenia v zdravotníckych zariadeniach. 
mať schopnosť spájať teóriu s praxou a schopnosť aplikovať do praxe najmodernejšie prístupy v riadení organizácií. 
ovládať základné poznatky o ekonomike a o ekonomike v oblasti zdravotníctva. 
Zvládnuť orientáciu v oblasti vývoja ekonomického myslenia, v ekonomickej teórii, v trhovom mechanizme, v mikroekonomickej 
a makroekonomickej teórii, pričom by ich mal vedieť jasne odlíšiť a vedieť základné rozdiely a príklady. Poznať ekonomický cyklus, 
monetárnu politiku, infláciu, zamestnanosť a fiškálnu politiku. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Podmienky a predpoklady fungovania trhovej ekonomiky 
2. Mikroekonómia – trhový mechanizmus a trhy produktov 
3. Makroekonomická teória a politika 
4. Svetové hospodárstvo 
5. Zdravotníctvo a ekonomické princípy 
6. Zdravotníctvo, zdravotnícke organizácie 
7. Management 
8. Plánovanie 
9. Organizovanie – pozície, práca, oddelenia 
10. Organizovanie organizácií 
11. Organizovanie tímov a skupín 
12. Riadenie ľudských zdrojov 
13. Vedenie a vodcovstvo 
14. Motivovanie a uplatňovanie vplyvu 
15. Etika a kultúra vedenia 
16. Kontrola, zlepšovanie kvality 
17. Manažment zmeny 
18. Komunikácia 

Odporúčaná literatúra: 
Lisý J a kol.: Ekonómia. Edícia Ekonómia. 1998, ISBN 80-89047-35-1 
Gapenski LC: Healthcare finance. HealthAdministrationPress, Chicago, ISBN 978-1-56793-425-0 
Olden PC.: Management zdravotníckych oragnizácií. HAP 2011, ISBN 978-1-56793-413-7 
Babela R.: Vybrané kapitoly z manažmentu. Časť 1. 2010, SAP, VŠSv.Alžbety n.o., ISBN 978-80-89271-94-8 

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

Poznámky: predmet je zaradený do 1 semestra. 

Hodnotenie predmetov predmet sa nevyučuje 

Vyučujúci: 
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, prof. RNDr. Erich Kalavský,PhD. 

Dátum poslednej úpravy: 10.01.2022 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Epidemiológia tropických chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška/cvičenie 8 
Metóda: denná forma: prezenčná + kontrolované samoštúdium 

externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: bioštatistika, patologická fyziológia, mikrobiológia, infekčné choroby, 

Podmienky na absolvovanie predmetu: ústna skúška, seminárna práca, písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 
80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Získať schopnosť orientovať sa a samostatne vedecky pracovať v problematike epidemiológie infekčných a chronických neinfekčných 
chorôb trópov. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Definícia a zameranie epidemiológie, klasifikácie infekčných chorôb, meranie zdravotného stavu populácie, indikátory zdravia 
populácie, získavanie a evidencia epidemiologicky závažných údajov 
2. Metódy deskriptívnej epidemiológie, metódy analytickej epidemiológie, experimentálna epidemiológia, štatistické metódy v 
epidemiológii 
2. Epidemiológia črevných nákaz 
3. Epidemiológia nákaz dýchacích ciest 
3. Epidemiológia krvných nákaz 
4. Epidemiológia nákaz kože a povrchových slizníc 
5. Epidemiológia nozokomiálnych nákaz 
6. Epidemiológia kardiovaskulárnych chorôb a cievnych ochorení mozgu 
7. Epidemiológia zhubných nádorov 
8. Epidemiológia chronických ochorení dýchacej sústavy 
9. Epidemiológia diabetes mellitus 
10. Prevencia, mechanizmus prenosu choroboplodných zárodkov, epidemický proces, špecifická profylaxia, dezinfekcia a sterilizácia, 
deratizácia 

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 
4. http://who.int ; https://www.cdc.gov 

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

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., doc. RNDr. Nasir Jalili, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: 

http://who.int/
http://www.cdc.gov/
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Etika a príprava na prácu v trópoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: 8 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: seminárna práca, písomná skúška:  A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % 
bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Študent získa informácie o základných charakteristikách jeho budúcej profesie z morálneho aspektu, s ohľadom rešpektovania dôstojnosti 
ľudskej osoby počas celej jej ontogenézy, ako aj jej individuality, identity a integrity. Predmet podáva ucelený pohľad na sociálnu 
dimenziu ich pôsobenia, vychádzajúcu z filozofickej antropológie, zameranej na holistický prístup k človeku v oblasti verejného zdravia. 
Študent by si mal osvojiť schopnosť vnášať do svojej profesie etický rozmer, rešpektujúci človeka – pacienta, či klienta počas celej jeho 
ontogenézy od počatia po prirodzenú smrť, rovnako ako aj schopnosť optimálnej profesijnej komunikácie. Predmet je zameraný na 
špecifiká práce v tropických krajinách 

Stručná osnova predmetu: 
1. Vymedzenie predmetu a základné pojmy (morálka, mravnosť, etika, dobro a zlo, svedomie) 
2. Stručná história etiky vo verejnom zdravotníctve vrátane zneužitia etických princípov, vznik a vývoj bioetiky 
3. Významné etické teórie a koncepty, ľudské práva (autonómia/paternalizmus, zodpovednosť, rešpekt, akceptácia) 
4. Základné princípy etiky vo verejnom zdravotníctve a informovaný súhlas, ochrana dát, rešpektovanie súkromia 
5. Etické princípy starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva (deti, maloletí a mladiství, gravidné ženy, seniori, 

hendikepované a chronicky choré osoby, terminálne chorí) 
6. Významné národné a medzinárodné etické a bioetické dokumenty v rámci verejného zdravotníctva, etické komisie v oblasti 

verejného zdravotníctva na národnej i medzinárodnej úrovni 

Odporúčaná literatúra: 
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A po Z 
Slipko, T.: Hranice života- dilemy súčasnej bioetiky, 1998 
Fialová, L. a kol.: Medicína v kontextu západního myšlení, Galén, 2008 
Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, 2002 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: môžu sa uviesť poznámky k predmetu, napríklad že predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, alebo ak si ho zapíše 
najmenej 15 študentov, prípadne, že kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú 

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet 

Vyučujúci: prof.MUDr. Juraj Benca, PhD. Dr. Barbora Mrázová 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Infekčné choroby II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška/cvičenie 8 
Metóda: externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Mikrobiológia, Epidemiológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: seminárna práca, písomná skúška:  A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % 
bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % b 

Výsledky vzdelávania: 
Získať všeobecný prehľad o jednotlivých infekčných chorobách, diagnostike a diferenciálnej diagnostike infekčných chorôb, 
syndromologických jednotkách vyvolaných infekciami, o terapii a prevencii infekčných chorôb. 
Uchopiť vedomosti potrebné pre pochopenie a zvládnutie managementu očkovacích programov a rozhodovacieho procesu vo vakcinológii 

Stručná osnova predmetu: 
Vzťah patogén – hostiteľ, faktory virulencie mikroorganizmov, mechanizmy obrany hostiteľa, epidemiológia infekcie, priebeh infekčných 
chorôb, antiinfekčná liečba, prevencia a profylaxia. V špeciálnej časti informácia o vírusových, chlamýdiových, ricketsiálnych, 
bakteriálnych, mykotických a parazitárnych nákazách, nimi vyvolané najčastejšie syndrómy, osobitosti infekčných chorôb v špeciálnych 
situáciách a vekových skupinách. 
Infekcie dôležité pre verejné zdravotníctvo z epidemiologického hľadiska: vírusové kapatitídy, HIV/AIDS v gravidite a v detskom veku, 
chrípka, parazitárne nákazy, SARS, hemoragické horúčky, hnačkové ochorenia, biologické bojové zbrane. 
Úvod do základov vakcinológie, ako “pracujú” vakcíny, rozhodovací process vo výskume a 
predklinickom vývoji vakcín, bezpečnosť vakcín – hodnotenie nežiadúcich účinkov, očkovacie stratégie, verejné zdravotníctvo a 
vakcinológia 

Odporúčaná literatúra: 
Strehárová, S. Dluholucký, V. Krčméry a kol.: Infekčné choroby 
V. Krcmery, G. Kovacic, A. Szabo. R. Cauda: Selected topics in Infectious diseases 
Bálint, O. a spol.: Základy infektológie a antiinfekčnej terapie. Martin: Osveta, 2000 
Havlík. Infekční nemoci, druhé, rozšírené vydanie. Galén, Praha 2002 

Kolektív autorov: Očkovanie v praxi , Omnipublic s.r.o. 1999 
Kolektív autorov: Očkováíní v praxi praktického lékaře, Grada Publishing 1997 
Kayserová H.: Očkovanie osôb so zmeneným imunitným systémom a za špeciálnych 
zdravotných okolností , ARD s.r.o. 2000 
Hudečková H. : Ekomonické aspekty imunizačného programu , ARD s.r.o. Žilina , 2002 
Nizar Ajjan : Vaccination, 1991 
Plotkin, Orenstein, Vaccines , fourth edition, Saunders 2003 
http://www.vakciny.net 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet 

Vyučujúci: prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, doc. PhDr. Mária Jackulíková, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: 

http://www.vakciny.net/
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Informatika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 1/160 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium , 2. 

Stupeň štúdia: 1. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 
% bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Študent získa základné vedomosti a zručnosti v používaní informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve s poukazom na 
benefity a riziká ich používania. 

 

Získané zručnosti po absolvovaní predmetu je študent schopný: 
- kriticky myslieť a uvedomele využívať dostupné informačné zdroje; 
- pracovať s dátami z rôznych zdrojov (vlastné dáta, vzdelávanie sa, výskum; online databázy; vedecké publikácie; algoritmy; systémy e- 

Health a iné) a ich prezentovanie (vizualizovanie, porovnávanie); 
- schopnosť adaptability na rýchlu dynamiku zmien pri celosvetovej implementácií informačných a komunikačných technológií 

v zdravotníctve 

Stručná osnova predmetu:  

 spracovanie dát (algoritmy; eliminácia rizík pri práci s dátami; typy a štruktúra dát); 

 práca v offline a online priestore (telemedicína a zdravotníctvo v online priestore); 

 špecifiká informatiky v zdravotníctve, medzinárodná perspektíva (benefity a riziká, etické a právne otázky, umelá inteligencia v 
zdravotníctve); 

 techniky pre efektívne vyhľadávanie informácii na Internete a on-line vzdelávanie (vrátane práce s internetom, e-mail poštou, World, 
Excell, PowerPoint); 

 využívanie informačných systémov v zdravotníctve (e-Health, štatistiky a predikcie) 

 Integrované informačné systémy, podpora kvality a bezpečnosti ZS 

Odporúčaná literatúra - knižné zdroje: 
 

1 - FOLTIN, V, 2018: Algoritmy pomoci v treťom tisícročí – dáta a akútne situácie a katastrofy, str. 8-19; kapitola v monografií: M. Šramková 
a kolektív, Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej práci, ISBN: 978-80-569-0000-1, VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2018, 
s 200 

2 - FOLTIN, V, 2020. Data, str. 11-46; kapitola v monografí: Environmental Impact on Human Health in the Third Millennium, ISBN 978-80- 
88206-19-4, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, PŘÍBRAM, 2020, s 116 

3 - CEJPEK, J. 2008. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy . Dotisk 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 233 s. ISBN 978-80- 
246-1037-5. 

4 - KASAL Pavel, SVAČINA Š. a kol. 1998. Lékařská informatika. Praha: Karolinum – 
nakladatelství niverzity Karlovy, 1998. - 543 s. ISBN 80-7184-594-9. 

 

5 - ZVÁROVÁ, J. a kol. 2002. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. I. Praha: Karolinum, 2002. - 162 s. 

Odporúčaná literatúra - online zdroje: 
- vybrané vedecké časopisy a v nich publikované články; 
- vybrané dokumenty medzinárodných organizácií WHO, EC, CDC, ECDC; 
- iné vybrané dokumenty (Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, NCZI a iné) 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: doc. Mgr. et. Mgr. Viktor Foltín, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinické štúdie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 8 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium , 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu , písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % 
bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: : Študent bude vedieť popísať rôzne fázy vývoja liekov, vysvetliť kľúčové body dizajnov a protokolov klinických 
skúšaní, vysvetliť uplatnenie a zmysel etických zásad, usmernení a nariadení, ktorými sa riadi klinický výskum, a to predovšetkým 
usmernenia Medzinárodnej konferencie o harmonizácii (ICH) E6 (R2) pre správnu klinickú prax (GCP), popísať náležitosti a proces získavania 
informovaného súhlasu, prípravu, priebeh, dohľad a bezpečnosť v klinických skúšaniach 

Stručná osnova predmetu: 

1. Vývoj lieku 
2. Plán klinického vývoja 
3. Etika, správna klinická prax (GCP) a legislatíva 
4. Dizajn klinického skúšania liekov 
5. Príprava klinického skúšania liekov 
6. Informovaný súhlas 
7. Priebeh klinického skúšania liekov 
8. Dohľad na klinickým skúšaním liekov 
9. Bezpečnosť v klinickom skúšaní liekov 

Odporúčaná literatúra: 
www.sukl.sk, legislatíva SK 
Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Hlavatý, T. Základy klinického výskumu. Grada Publishing, 2016, Bratislava, 240 s., ISBN 978-80-8090-008-3 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. RNDr. Erich Kalavský,PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2021 

Schválil:. 

http://www.sukl.sk/
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Komunikácia v tíme 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
Druh a rozsah: prednáška/cvičenie (2 hod týždenne /1 hod. týždenne) 
Metóda: denná forma: prezenčná + kontrolované samoštúdium 

externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium 8 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Teoretická časť: ústna skúška. 
Praktická časť: verejné vystúpenie, prezentácia vybraného problému pred publikom. 

Výsledky vzdelávania: 
Získať základné vedomosti v oblasti komunikácie v jednotlivých oblastiach, osobitne významných pre pracovníkov v oblasti verejného 

zdravotníctva. 
I.  Získanie a posilnenie kompetencie pri riešení problémov s médiami v praxi, zvlášť v oblasti verejného zdravotníctva. Vedieť 

vystúpiť pred médiami, kamerou, na konferencii, vedieť prezentovať v rámci výchovy a podpory k zdraviu najnovšie poznatky 
v oblasti prevencie a udržania si zdravia, ako aj sekundárnej a terciárnej prevencie a pod. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Psychologické a teoretické východiská komunikácie 
2. Neverbálna komunikácia 
3. Verbálna komunikácia 
4. Rétorika a kultúra slova 
5. Komunikácia v medicíne 
6. Komunikácia so zmyslovými postihnutými pacientmi 
7. Komunikácia s pacientmi so špecifickými potrebami 
8. Thanatológia a komunikácia 
9. Krízová komunikácia v zdravotníctve 
10. Komunikácia s médiami 
11. Verejný prejav pred rôznymi typmi publika 
12. Komunikácia v tíme 
13. Techniky dvojstrannej komunikácie 

Odporúčaná literatúra: 
Ivan Rovný, Ivan Bielik a kol.: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I., Editio Collegium Elisabethinum, 2012 
Ladislav Hegyi, Ivan Bielik a kol.: Základy verejného zdravotníctva, HERBA, 2011 
Viera Linhartová: Praktická komunikace v medicíně, Grada, 2007 
Milan Mikulášik: Komunikační dovednosti v praxi, Grada, 2003 
Štěpán Vymětal: Krízová komunikace a komunikace rizika, Grada, 2009 
Helena Haškovcová: THANATOLOGIE, Galen, 2007 
Daniel Goleman: Emoční inteligence, Columbus, 1997 
Marta Munzarová: Eutanazie, nebo paliativní péče? 

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

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet 

Vyučujúci: doc. PhDr. Alexandra Topoľská, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: 
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Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Medzinárodné zdravotnícke právo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.8 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium, ZS 

Stupeň štúdia: 1. r. Mgr. 

Podmieňujúce predmety: Všetky predmety 1. r. 

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

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa vedomosti z medzinárodného zdravotníckeho práva ako: 
- historický kontext vzniku medzinárodného práva verejného a súkromného, 
- definovanie základných pojmov, 
- kontinentálne zdravotnícke právo Európy a anglosaské, 
- realizácia medzinárodného zdravotníckeho práva v praxi svetových systémov, 
- medzinárodné zdravotnícke právo počas pandémie, 
čím nadobudne orientáciu a rozhľad v zdravotníckom práve na medzinárodnej úrovni. 

Stručná osnova predmetu: 
- definovanie základných pojmov, 
- kontinentálne zdravotnícke právo Európy a anglosaské, 
- realizácia medzinárodného zdravotníckeho práva v praxi svetových systémov, 
- medzinárodné zdravotnícke právo počas pandémie 

Odporúčaná literatúra: 
ONDRUŠ, P. a spol. Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie. PRO Banská Bystrica, 2014. ISBN 978-80-89057-47-4. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 

Vyučujúci: doc. PaedDr PhDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Nemocničná hygiena a nozokomiálne nákazy 

Druh a rozsah: prednáška/cvičenie 
Metóda: denná forma: 

externá forma: kombinovaná + kontrolované samoštúdium, 2/2 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: hygiena ŽP, Hygiena V, Hygiena DM 

Podmienky na absolvovanie predmetu: účasť na prednáškach, ústna skúška 

Výsledky vzdelávania: Vychovať kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov pripravených samostatne vykonávať odborné činnosti 
v oblasti nemocničnej hygieny a pozitívne ovplyvňovať zdravotnú starostlivosť. Koordinovane pristupovať pri riešení problematiky 
nemocničnej hygieny 

Stručná osnova predmetu: 
Charakteristika odboru, základné pojmy, zákony – 355/2007 Z.z Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 
zariadení z hľadiska ochrany zdravia, Hygiena rúk v zdravotníckom zariadení, Nozokomiálne nákazy ako špecifický a dlhodobý problém 
zdravotníckych zariadení, charakteristika problémového prostredia a pacienta, preventívne a represívne opatrenia, surveillance 
nozokomiálnych nákaz, bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, rizikové práce, životné podmienky pacientov, pracovné podmienky 
personálu, režimové opatrenia, preventívne opatrenia nozokomiálnych nákaz. 

Odporúčaná literatúra: 
Podstatová, H.: Hygiena prevádzky zdravotníckych zariadení a nová legislatíva EPOAVA, Olomouc, 2002 
LITVOVÁ, Slávka a Mária ŠTEFKOVIČOVÁ. Nozokomiálne nákazy v slovenských nemocniciach: druhé prevalenčné sledovanie 
nozokomiálnych nákaz a užívania antibiotík. Bratislava: A-medi management, c2019, 176 s. ISBN 978-80-89797-53-0. 
Šrámová, H.: Nozokomiálne nákazy II., Maxdorf Praha, 2001 
ŠULCOVÁ, Margaréta; ČIŽNÁR, Ivan; FABIANOVÁ, Eleonóra. Verejné zdravotníctvo. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012 
Rovný, I. et al.: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. – IV., Bratislava : VŠZaSP SA, 2011 
Rovný, I. et al.: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva V., VI., Bratislava : VŠZaSP SA, 2012 

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

Poznámky: - 

Hodnotenie predmetov 
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. Mariana Mrázová, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Projekty a granty v tropickom zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 8 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: zdravotnícke právo a legislatíva 

Podmienky na absolvovanie predmetu: seminárna práca, písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % 

bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja základné pravidlá a kritéria písania, realizovania a vyhodnocovania projektov. Získajú prehľad a základné zručnosti z 
písania a realizácie grantových projektov; písania a realizácie projektov zo štrukturálnych fondov; písania a realizácie sponzorských 
projektov; písania a realizácie zlepšovateľských projektov. Získajú zručnosti v štatistickom vyhodnocovaní, s využitím demografických údajov 
kriticky myslieť a včas predvídať potreby zdravotníctva; jasne interpretovať dôležitosť demografických a iných štatistických údajov; 
- pripravovať podklady (vrátane analýzy rizík) pre rozhodovania v oblasti verejného zdravia a aplikovaní na tvorbu projektov. 

Stručná osnova predmetu: 
Projektový manažment a jeho význam vo verejnom zdravotníctve. 
Systémy finančnej pomoci poskytovanej zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky a zo súkromných zdrojov 
Projekt a jeho definícia 
Hlavné súčasti projektu 
Plánovanie projektu (definícia projektu, vypracovávanie projektu) 
Riadenie prác na projekte (realizácia projektu, riadenie zdrojov, ľudí). 
Monitorovanie projektu (hodnotenie). 

Projektová kontrola a uzavretie projektu 
Možnosti financovania projektu v tropickom zdravotníctve. 
História demografie, demografické skúmanie a demografické myslenie; 
Demografické zdroje údajov, stav a štruktúra obyvateľstva (súvisiace pojmy a kategórie: demografické udalosti, demografické procesy, 
demografická štatistika); 
Čítanie demografických tabuliek a grafov, výpočty vybraných demografických koeficientov a indexov; 
Populačné procesy z pohľadu verejného zdravotníctva; 
Projektovanie požiadaviek na zdravotnícku starostlivosť pri použití demografických dát (súvisiace pojmy: zdravotný stav obyvateľstva a 
epidemiologické riziká jeho expozície v životnom prostredí). 

 

Odporúčaná literatúra: 

RADKOVÁ, L. 2005. Ako naplánovať a napísať projekt. Prešov: FZaSP bl. P. P. Gojdiča, 2005. 

ROSENAU, D.M. 2000. Řízení projektu. Praha: Computer Press, 2000. 

NEWTON, R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha: Grada Publishinh, 2008. 

Slovak Aid: Dotácie – Príprava projektu: Všeobecné otázky. https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/ 

FOLTIN V., 2020. Data, str. 11-46; kapitola v monografí: Environmental Impact on Human Health in the Third Millennium, ISBN 978-80- 
88206-19-4, Ústav sv. J.N. Neumanna, PŘÍBRAM, 2020, s 116 

BREZÁK J., 2005.: Úvod do štúdia demografie, Lúč, ISBN: 80-7114-496-7, s 280 
- vybrané dokumenty medzinárodných organizácií UN, WHO, EC, CDC, ECDC 
- iné vybrané dokumenty (Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, NCZI a iné) ; 
- vedecké články, napr.: DIETRICH A., FOLTIN V, WEST D.: Hospital Utilization Trends in Selected New EU Member States. In: Clinical 

Social Work and Health Intervention. -Vienn: Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin. - ISSN (online) 2076-9741. Roč. 11, č. 2 
(2020) s.12-18 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil:. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Tropické choroby II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 8h 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 8 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium , 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Aktívna účasť na prednáškach, záverečný test a odovzdanie semestrálnej práce na ľubovoľnú tému z tropickej epidemiológie v rozsahu 10 
A4. A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 

Definovať vážne hrozby, ktoré môžu nastať v oblastiach tropických krajín: problematika náhlych zrazení (uhryznutia), tuberkulóza, malária, 
hepatitída, AIDS, bezpečnosť vody a jedla, vakcinácii, princípy poskytovania základnej starostlivosti, základné laboratórne techniky, problém 
tropických ochorení. Prevencia ochorení a očkovanie. 

Stručná osnova predmetu: 

Medicínske špecifiká v trópoch 
Infekčné ochorenia podieľajúce sa na mortalite v rozvojových krajinách 
Prehliadané choroby chudoby 
Špecifiká diagnostiky a liečby 
Odlišnosti lokálneho pacienta 
Profylaxia a diagnostika 
Projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Pomoc a jej generálny benefit 
Slovensko očami Afričanov 

Odporúčaná literatúra: 
Benca, J., Bielova, M. 2007: Tropical public health and nursing for social worker. VŠZaSP sv. Alžbety. EAN 8089271033 
Chlíbek, R. a kolektiv 2020: Očkování dospělých, 2. vyd., EAN 9788020453044 
WHO Tropical diseases https://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-diseases#tab=tab_1 
http://www.emro.who.int/health-topics/tropical-diseases/ 
International Journal of Tropical diseases https://clinmedjournals.org/international-journal-of-tropical-diseases.php 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 
Vyučujúci: prof. MUDr. J. Benca, PhD, Prof. MuDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc., MUDr. Hennelová 

Schválil:. 

http://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-diseases#tab%3Dtab_1
http://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-diseases#tab%3Dtab_1
http://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-diseases#tab%3Dtab_1
http://www.emro.who.int/health-topics/tropical-diseases/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Tropická mikrobiológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning.8 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium , 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Aktívna účasť na prednáškach, záverečný test a odovzdanie semestrálnej práce na ľubovoľnú tému 
z tropickej mikrobiológie v rozsahu 10 A4. , písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % 
bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 

Osvojiť si základy tropickej mikrobiológie a jej špecifiká v tropických a subtropických oblastiach. Vedieť správne pomenovať a definovať 
najčastejšie pojmy v mikrobiológii, so zameraním na tropické choroby. Ovládať cesty prenosu pôvodcov infekčných chorôb, ich diagnostiku 
a prevenciu. Súhrn znalostí aplikovaných na konkrétne prípady infekčných a chronických neinfekčných tropických chorôb. 

Stručná osnova predmetu: 
Definície pojmov a rozdelenie. 
Špecifiká epidemiológie a manažmentu infekčných chorôb v oblasti trópov a subtrópov. 
Vybrané významné nozologické jednotky z hľadiska epidemiológie, prevencie a liečby. 

Odporúčaná literatúra: 
1. Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1. 
2. Bazovská S a kol. Špeciálna epidemiológia, Bratislava, Univerzita Komenského, 2007, 337 s. 
2. Bazovská S a kol Špeciálna epidemiológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 214. - ISBN 978-80-223-4179-0. 
3. World Health Reports (WHO) 
4. www. cdc.gov.com 
5. A. Dóczeová, V. Krčméry, A. Ondrušová 2011: Vybrané kapitoly z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva 

a ošetrovateľstva. VŠZaSP Bratislava, EAN 9788081320170. 
6. Ondrušová, A., Líšková,A. 2007: Vybrané kapitoly z tropického zdravotníctva a ošetrovateľstva. VŠZaSP Bratislava, EAN 8089271022 
7. Beran,J., Vaništa, J. a kol.2007: Základy cestovního lékařství, Galén 2007, EAN 9788072624355 
8. Liptaková A., 2019. Lekásraka Mikrobiológia. Bratislava : Herba , 2019. 
1. vyd. 952 s. [145,03 AH] [print]. ISBN. 978-80-89631-91-9. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: doc. RNDr. Nasir Jalili, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil:. 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Tropická pediatria a podvýživa 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh a rozsah: 
denná forma: prednáška/cvičenie 
externá forma: prednáška 2/2 
Metóda: 
denná forma: prezenčná a kontrolované samoštúdium 
externá forma: prezenčná a kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 
Denná forma: 6 
Externá forma: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Denná forma: 1. semester štúdia študijného odboru 
Externá forma: 1. semester štúdia študijného odboru 

Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia, Patologická anatómia, Fyziológia, Patologická fyziológia, Farmakológia 

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

Výsledky vzdelávania: Kompletizovať vedomosti o etiológii, klinickom obraze, prevencii, diagnostike a terapii ochorenia v detskom veku, 
v zdraví a v chorobe. Interpretovať symptómy a syndrómy v detskom veku. 
Študent je po absolvovaní predmetu schopný: 
zhodnotiť dieťa v jednotlivých vývinových obdobiach, stavoch a ochoreniach, 
definovať úlohy pediatrickej starostlivosti v súlade s koncepciou pediatrie 
popísať etiológiu, klinický obraz, diagnostiku a liečbu u detí s ochorením respiračného systému, gastrointestinálneho systému, 
uropoetického traktu. 

Stručná osnova predmetu: 
Pediatria ako klinický odbor 
Rast a vývin dieťaťa, osobitosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých obdobiach detského veku: dojčenecké, batolenecké, predškolské, 
školské, adolescencia (fyzický, psychosociálny, kognitívny, morálny vývin, upevňovanie a ochrana zdravia). 
Novorodenec – charakteristika, osobitosti starostlivosti. Výživa dieťaťa. 
Ochorenia respiračného systému , dieťa s ochorením respiračného systému. 

Ochorenia gastrointestinálneho systému, dieťa s ochorením gastrointestinálneho systému. 
Ochorenia uropoetického traktu, dieťa s ochorením uropoetického systému. 

Odporúčaná literatúra: 
Buchanec, J. a kol.: Vademékum pediatra. Martin: Osveta, 2001.ISBN 80-8063-018-6 
Heather Herdman, T.Ph, RN : NANDA International Ošetřovatelské diagnózy 2009- 2011. ISBN 978-80-247-3423-1 
Hrodek, O., Vavřinec, J. a kol.: Pediatrie. Praha: Galén, 2002.ISBN 80-7262-327-3 
Kapellerová, A. et.al.: Propedeutika detského lekárstva. Bratislava: UK, 2002. ISBN 80-223-1053-0 
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. Martin : Osveta,1995. 
ISBN 80-217-0528-0. 5 
Leifer, G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství, 2004.ISBN: 8024706687 
Muntau, A.K.: Pediatrie. Praha: Grada, 2009.ISBN 978-80-247-2525-3 
Sedlářová P.a kol. Základní oše. péče v pediatrii , 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. 
Šašinka, M., Šagát, T. a kol.: Pediatria I., II. Košice: Satus, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-89171-49-1. 

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

Poznámky 

Hodnotenie predmetov: nový predmet 

Vyučujúci: prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc,prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH., MUDr. 
Paločková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Súčasné problémy tropického verejného zdravotníctva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 8 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium , 2 

Stupeň štúdia: 1. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: seminárna práca, písomná skúška:  A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % 
bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Poznať organizáciu verejného zdravotníctva v praxi a to so zameraním na vybrané odbory orgánu organizácie verejného zdravotníctva. 
Zvládnuť vedomosti a zručnosti z terénnych kontrol, záznamov a všetkých súvislostí spojených s výkonom kompetentného zdravotného 
dozoru. 

Stručná osnova predmetu: 
Globálne zdravie 
Globalizácia a problémy vo verejnom zdravotníctve 
Klimatické faktory a zdravie 
Vplyv klímy na infekčné choroby prenášané vektormi 
Migrácia obyvateľstva a šírenie nákazlivých ochorení 
Svetový trh a zdravotné riziká 
Globálne znečistenie a choroby nervovej sústavy 
Globálna spolupráca vo verejnom zdravotníctve 

 

Odporúčaná literatúra: 
Neglected tropical diseases, WHO 2021: http://www.emro.who.int/health-topics/tropical-diseases/ 
Control of Neglected Tropical Diseases, WHO 2022: https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases 
Harding, S., Penny, A., Ziembicki, M: HEALTH IN THE TROPICS, Copyright 2019 James Cook University, ISBN: 978-0-6485037-1-2 
A. Dóczeová, V. Krčméry, A. Ondrušová 2011: Vybrané kapitoly z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva 

a ošetrovateľstva. VŠZaSP Bratislava, EAN 9788081320170. 
Ondrušová, A., Líšková,A. 2007: Vybrané kapitoly z tropického zdravotníctva a ošetrovateľstva. VŠZaSP Bratislava, EAN 8089271022 
Beran,J., Vaništa, J. a kol.2007: Základy cestovního lékařství, Galén 2007, EAN 9788072624355 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil:. 

http://www.emro.who.int/health-topics/tropical-diseases/
https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Štatistika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denné štúdium: 
Externé štúdium blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning. 8 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné aj externé štúdium 2 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: aplikovaný výskum 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
seminárna práca, písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % 
bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 

Výsledky vzdelávania: 
Študent si osvojí základné vedomosti zo štatistickej terminológie, hlavne metódy zberu, triedenia a spracovania štatistických údajov so 
schopnosťou definovať, predvídať a eliminovať riziká na základe dát. 

 

Získané zručnosti: 
- práca s dátami (zber, spracovanie, analýza, prezentácia); 
- interpretácia (definovanie problému, požiadavky na štatistické súbory); 
- práca s tabuľkami a s grafmi - porovnávanie a sledovanie korelácií a matematických závislostí 
- schopnosť správnej aplikácie štatistických metód na údaje vo verejnom zdravotníctve a v manažmente zdravotníckych zariadení rôzneho 

typu; 
- na základe dát definovať najme zdravotné riziká a spôsoby ich eliminácie. 

Stručná osnova predmetu:  

 Informácia a komunikácia. 

 Základné pojmy: experiment, štatistický súbor, štatistický znak. 

 Formy získavania informácií a ich zápis. 

 Zásady empirických výskumov. Tvorba vhodných typov škál. Stanovenie rozsahu výberového súboru, reprezentatívnosť výberového 
súboru, kvalita údajov, analýza údajov. Frekvenčné a kontingenčné tabuľky. Grafické zobrazenie údajov. Opisné štatistiky. 

 Teoretické modely rozdelenia pravdepodobnosti. Vlastnosti histogramov, homogenita údajov. Testy odľahlých hodnôt. Všeobecná 
teória testovania štatistických hypotéz. Testy hypotéz o strednej hodnote, testy hypotézy o rozptyle. Využitie metód analýzy rozptylu 
vo verejnom zdravotníctve. 

 Zdroje štatistických informácii a ich spracovanie. 

 Príklady použitia rôznych typov testov. 

 Vytvorenie dotazníka a jeho spracovanie pomocou počítača. 
 Regresná a korelačná analýza. Jednoduchá lineárna regresia. Bodové a intervalové odhady parametrov priamky. Miery tesnosti 

štatistickej závislosti. Ukážka nesprávnych záverov pri interpretácií výsledkov. 

Odporúčaná literatúra 
1. Foltin V.: Algoritmy pomoci v treťom tisícročí – dáta a akútne situácie a katastrofy, str. 8-19; kapitola v monografií: M. Šramková 
a kolektív, Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej práci, ISBN: 978-80-569-0000-1, VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2018 
2. Foltin V.: Data. str. 11-46; kapitola v monografí: Environmental Impact on Human Health in the Third Millennium. 1 vydanie – Pribram 
(Česko): Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna 2020, - 116 s, ISBN 978-80-88206 19-4AH 
3. HANÁČEK, J., JAVORKA, K. 2010. Vedecká príprava. Martin, Osveta, 2010, 220str., ISBN N978-80-8063-328-8 
4. ČIŽNÁR, I. 2012: Základy zdravotníckeho výskumu .Bratislava, ISBN 978 80 89352 68 5 
5. Rusnák Martin, Rusnáková Viera, Psota Marek 2013: Štatistika zdravia. Trnava ISBN: 978-80-8082-732-0 
6. Radková, L. 2007: Základy štatistiky pre pomáhajúce profesie I., VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava. ISBN: 80-969449-7-5 
7. Rimančík, M.: Základy štatistiky, VŠ sv. Alžbety, n.o.FZaSP bl.P.P. Gojdiča, Prešov, 2007, ISBN 80-969449-2-4 
8. Pavlíček, J., Dobríková, P.: Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát, VŠ sv. Alžbety, n.o., 2007, ISBN 978-80-89271-16-0 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov : Nový predmet 

Vyučujúci: doc. Mgr. et. Mgr. Viktor Foltín, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil:. 
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Informačný list predmetu 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín 

Kód predmetu: Názov predmetu: Výskum 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh a rozsah: 
externá forma 4. semester: prednáška 8 
Metóda: 
externá forma: prezenčná a kombinovaná + kontrolované samoštúdium 

Počet kreditov: 
Denná forma: 
Externá forma: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Externá forma: 4. semester štúdia študijného odboru 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Seminárna práca, , písomná skúška: A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % 
bodov, FX 60 – 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti si osvoja základné vedomosti a zručnosti pre zvládnutie konkrétnych problémov pri príprave a realizácii kvantitatívneho a 
kvalitatívneho výskumu v praxi. 

 

Získané zručnosti: 
- stanovenie výskumného problému (stanovenie: typu dát pre zber; techniky zberu dát); 
- výberu výskumnej vzorky a konštrukciu hypotéz (vyberanie indikátorov, tvorbu otázok, priebeh výskumu); 
- kritické myslenie a schopnosť analyzovať a interpretovať výsledky; 
- pri práci z vedeckými databázami (schopnosť samostatne analyzovať a hodnotiť konkrétne výskumné problémy a situácie, znalosť pojmov 

hierarchizácie vedeckých časopisov a publikácie: Impact Farctor, CC, SCI, iné publikácie; 
- v správnom čítaní a prezentovaní vedeckých článkov. 

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 

Odporúčaná literatúra - knžné zdroja 
 

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 
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 
ČIŽNÁR, I. 2012: Základy zdravotníckeho výskumu. Bratislava, ISBN 978 80 89352 68 5 
Odporúčaná literatúra - vedecké články a online zdroje 
- vybrané vedecké časopisy a vedecké články 
- vybrané databázy: vili.uniba.sk; Scopus; WOS; PubMed; ScienceDirect; ResearchGate, a iné 
- dokumenty z vybraných organizácié: EU, UN, WHO, CDC, ECDC, Ministerstvo zdravotníctva SR, 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov – Nový predmet, štatistika sa nevykazuje. 

Vyučujúci: doc. Mgr. et. Mgr. Viktor Foltín, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko. Ústav zdravotníckych disciplín. 

Kód predmetu: Názov predmetu: Závažné stavy v tropickom zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Výučba blokovo, prednášky prezenčnou formou, distančné štúdium, e-learning / cvičenia 
prezenčnou formou. 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester : denné aj externé štúdium 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň ( magisterský) 
Podmieňujúce predmety: Tropické ochorenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na záverečné hodnotenie predmetu je potrebná minimálne 50 % účasť na prednáške, tiež 
príprava prezentácie a jej osobné odprezentovanie ukončené diskusiou. 
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáške ( 50 bodov). 
Záverečné hodnotenie predmetu: Príprava prezentácie, na základe ktorej študent spracuje akútnu situáciu a odprezentuje praktické 
postupy na jej účinné zvládnutie (50 bodov). 
Klasifikačná stupnica : A = 100 – 91 % bodov, B = 90 – 81 % bodov, C = 80 – 73 % bodov, D = 72 – 66 % bodov, E = 65 – 61 % bodov, FX 60 
– 0 % bodov 

Výsledky vzdelávania: Študent sa oboznámi s akútnymi situáciami a život ohrozujúcimi stavmi ktoré majú svoje špecifiká v zmysle 
lokality ich výskytu. Pochopí dôležitosť bezprostrednej pomoci a následného odborného zásahu. Naučí sa rozpoznať prejavy a príznaky 
jednotlivých akútnych ochorení, ich diagnostiku, polohovanie zraneného, zabezpečenie, respektíve znovuobnovenie vitálnych funkcií 
a vyhodnotenie postupov pri poskytovaní prvej pomoci, ktorá má svoje špecifiká najmä v extrémnych situáciách v zmysle lokality 
a rozsahu poskytovania pomoci. Osvojí si zvládnutie akútnych situácií interného rázu – otravy, uštipnutia, kŕčové febrilné stavy, 
podchladenie a prehriatie organizmu, šokové stavy. Orientuje sa v oblasti odhadu a zvládania rizika , vie analyzovať závažnosť potreby 
triedenia postihnutých ľudí a správnych postupov poskytovania rýchlej pomoci pri hromadných nešťastiach. Študent si osvojí špecifiká 
poskytovania akútnej pomoci zameranej na bezodkladnú pomoc nielen v lokálnom, známom prostredí ale aj v menej známom 
tropickom prostredí. 

Stručná osnova predmetu: 

 Manažment akútnych a závažných stavov 
 Priority prvej pomoci v zmysle lokality poskytovania pomoci 

 Polytrauma. Hromadné nešťastia a triedenie postihnutých 

 Akútne psychózy a neurózy. Hyperventilácia z psychických dôvodov 

 Resuscitácia dýchania a krvného obehu, šokové stavy 

 Intoxikácie liekmi, chemikáliami a návykovými látkami 

 Bolesť na hrudi a dušnosť 

 Poruchy vedomia 
 Alergické reakcie 

 Úrazy, krvácania a rany bodné, rezné a strelné 

 Uhryznutia zvieratami, hadmi, pavúkmi 

 Uštipnutia hmyzom, poranenia koralmi 

 Vykĺbenia a zlomeniny 

 Minimum k obväzovej technike 

 Základy liečby akútnej bolesti 
 Nácvik simulovaných situácií podľa najčastejších diagnóz 

Odporúčaná literatúra: 
ISO 31000. 2010. Risk management (Riadenie rizík - Princípy a smernice).Reevidovaná forma ISO 2009. 
BENCA, J., ŠRAMKOVÁ, M. 2018. Prvá pomoc. In: ŠRAMKOVÁ, M. a kol.2018. Akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej 
práci. Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety. ISBN 978- 80-2388052-7. 
BYDŽOVSKÝ, J. 2016. Základy akutní medicíny. Příbram: Ústav J.N. Neumana. ISBN: 978-80-906146-5-9 
JACKULIKOVA, M., KOZOŇ, V. 2019. Migrujúci ľudia a ich rany - základný kurz manažmentu rán. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 
1335-0579. - Roč. 28, č. 1 (2019) s. 4-26 
KALÁTOVÁ, D. 2019. První pomoc pro zdravotnické a sociální bakalařské studijní programy. Příbram: Ústav J.N. Neumana. ISBN: 978-80- 
88206-15-6 
HRNČIAR, B. 2019. Zdravotná starostlivosť o raneného pri mimoriadnych udalostiach. Bratislava: Human2human ISBN: 978-80-973140 – 
1-9 
IRISH RED CROSS. 2017. First Aid Manual (Irish edition): The Step-by-Step Guide For Everyone. London: Dorling Kindersley Ltd. ISBN: 
978-0-2413-2873-6 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetu 
Nový predmet 

Vyučujúci: Mgr. Mária Jackulíková, PhD., prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

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

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

7. Personálne zabezpečenie študijného programu 

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

prof. RNDr. Erich  Kalavský,PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12399 

Doc. RNDr. Mgr.Milica Páleníková, PhD https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23950 

prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302 

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12356 

 
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. Vladimír Krčméry https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8707l 
Prof. Juraj Benca https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11044 

Prof. Mariana Mrázová https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12356 
Prof. Gertrúda Mikolášová https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302 
Prof. Erich Kalavský, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12399 
Prof. Bartkovjak https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8678 
Prof. Hrušovský https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16976 
Prof. Jozef Mikloško https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8714 
Prof. Jozef Šuvada https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12451 
Doc. Alexandra Topoľská https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459 
Doc. Mária Jackulíková https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28700 
Doc. Milica Páleníková https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23950 
Doc. Jaroslava Drgová https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29783 
Doc. Foltín https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14151 
Doc. Nasir Jalili https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3200l 

 

b) 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. Link: www.vssvalzbety.sk 
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/ 

 
 

c) 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 

Administrácia vo 
verejnom zdravotníctve 

Róbert Babela, 
Erich Kálavský 

1P 10 100 P/C Áno 

Diplomová práca, 
seminár 

Erich Kálavský, Gertrúda 
Mikolášová,, Mariana 
Mrázová, Milica Páleníková 

1P 11 100 C Áno 

Epidemiológia tropických 
chorôb/ 

Vladimír Krčméry, Nasir Jalili, 3O 31 100 P/C Áno 

Etika a príprava na prácu 
v trópoch 

Juraj Benca, 
Mrázová Barbora 

2D 
1P 

21 
11 

100 
100 

P/C Áno 

Infekčné choroby 2 Mariana Mrázová, Mária 
Jackulíková 

2D 21 100 P/C Áno 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/uzd/vz/rozvrhy
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12399
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23950
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12356
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8707l
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11044
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12356t
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12302
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12399
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8678
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16976
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8714
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12451
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12459
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28700
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23950
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29783
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14151
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3200l
http://www.vssvalzbety.sk/
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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Informatika Viktor Foltín 2D 21 100 P/C Áno 

Klinické štúdie Erich Kálavský 2D 
2D 

21 
21 

100 
100 

P/C Áno 

Komunikácia v tíme AlexandraTopoľská 2D 
2D 

21 
21 

100 
100 

P/C Áno 

Medzinárodné 
zdravotnícke právo 

Jaroslava Drgová 1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

P/C Áno 

Nemocničná hygiena a 
nozokomiálne nákazy 

Vladimír Krčméry, Mariana 
Mrázová 

1P 11 100 P/C Áno 

Praktické cvičenia Juraj Benca, Monika 
Paločková , Mrázová Barbora 

    Áno 

Praktické cvičenia Daria Kimuli 1P 10 100 P/C Áno 

Projekty a granty 
v tropickom zdravotníctve 

Juraj Benca, 2D 21 100 P/C Áno 

Tropické choroby 2 Juraj Benca, 
Vladimír Krčméry 

1P 
3O 

11 
31 

100 
100 

P/C Áno 

Tropická mikrobiológia Vladimír Krčméry, Nasir Jalili, 1P 10 100 P/C Áno 

Tropická pediatria 
a podvýživa 

Jozef Šuvada, Vladimír 
Krčméry, Mariana Mrázová 

2D 21 100 P/C Áno 

Súčasné problémy 
tropického verejného 
zdravotníctva 

Vladimír Krčméry, Juraj Benca 2D 
3O 

21 
31 

100 
100 

P/C Áno 

Štatistika Viktor. Foltín 1P 11 100 P/C Áno 

Výskum Erich Kalavský, 
Viktor Foltín 

1P 11 100 P/C Áno 

Závažné stavy 
v tropickom zdravotníctve 

Mária Jackulíková. Prof. 
Benca 

3O 
3O 

31 
31 

50 
50 

P/C Áno 

 
d) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam ako učitelia 

 

doc. PaedDr PhDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA. 
1. Medzinárodné zdravotnícke právo: Progres verzus stagnácia základných prvkov medzinárodného zdravotníckeho práva v 

súčasnosti. Komparácia medzinárodného zdravotníckeho práva vo vybraných štátoch Európy a Spojených štátoch amerických. 
2.. Zdravotnícke právo a legislatíva: Právny stav zdravotníckeho práva počas pandémie v Slovenskej republike. Chápanie z 

zdravotníckeho práva verejnosťou do a po roku 2020. . (výskum medzi vybranými respondentami) 
3. Etická úroveň zdravotníckeho pracovníka pri výkone práce. Zdravotnícky pohľad na možnosť zmeny etických princípov v dobe 

pandémie. (výskum medzi vybranými respondentami) 
 

Prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 
1.Tuberkulóza - globálny problém verejného zdravotníctva 

 
prof. MUDr. M. Bartkovjak, PhD., MPH 
1. WHO protokol pri pôrode v rozvojových krajinách 
2. Prevencia ochorení vyvolaných tehotenstvom v rozvojových krajinách (výber dľa preferencie študenta) 

 
doc. RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD 
1. Vplyv environmentálnych zmien na kvalitu života (výskum medzi vybranými respondentami) 
2. Environmentálna kríza a aktivity VŠZaSP sv. Alžbety (analýza vybraných problémov a ich riešenie z pohľadu aktivít VŠZaSP sv. 

Alžbety) 

3. Vybrané globálne problémy a ich riešenie z pohľadu (tropického verejného) zdravotníctva 
4. Chudoba a životné prostredie . (výskum medzi vybranými respondentami) 
5. Študenti VŽaSP (vybraní respondenti) a ekológia - výskum názorov k aspektom globálnej ekologickej krízy 

 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc 
1 Sscreening malárie u vracajúcich sa z trópov. (vybraní respondenti: turisti; vojaci v humanitárnych misiách; pracovníci 

humanitárnych a rozvojových projektov...) 
2. Prevalencia tbc u migrantov (u minorít) 

3. Aktívne vyhľadávania hiv a hepatitídy b a hepatitídy c u cestovateľov 
4. Výskyt covid u humanitárnych pracovníkov VŠZaSP sv. Alžbety v trópoch 
5. Prevencia a liečba tropických parazitov (v Keni, Sudáne, Ugande ... ) 
6. Spektrum respiračných ochorení u bezdomovcov. 
7. Screening infekcií u migrantov 

 

Assoc.prof. RNDr. Nasir Jalili, PhD., MHA 
1. Novinky v oblasti málarie 1 resp. II. 
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2. Pokroky v oblasti kontroly africkej trypanozomózy. 1 resp. II. 

3. Pokroky v oblasti kontroly schistozomózy. 1 resp. II. 
4. Epidemioloógia leishmanióz. 1 resp. II. 
5. Komármi prenašaných chorôb v Európe so zretelom na Slovensku. 1 resp. II. 
6. Pokroky v oblasti eradikácie drakunkulozy. 1 resp. II. 

 

doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltin, PhD 
1. Vybrané aspekty Tropického verejného zdravotníctva zvýraznené v Biblii. Študent na vybraných textoch v Biblii (celosvetovo a 

multireligionálne akceptovanej zbierke literárnych prameňov) priblíži vybrané aspekty Tropického zdravotníctva. Dôraz sa kladie 
na výber v vysvetlenie zdravotných benefitov plynúcich z dodržiavania úzkeho množstva (nie viac ako tri) študentom vybraných a 
v Biblii definovaných pravidiel. 

2. Využitie telemedicíny z pohľadu tropického zdravotníctva. Študent predstaví telemedicínu s pomenovaním jej prínosov a rizík. 
Pri rizikách telemedicíny autor práce definuje algoritmy predchádzaniu rizík. Študent zmapuje stav telemediciny a jej 
využiteľnosti vo vybranej krajine, krajinách. 

 
 

e) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

f) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Stanoví vedenie školy. 
g) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). 

Neviem, treba doplniť 
h) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 

a podobne (s kontaktami). 
 

Mgr. Monika Pešková, Administratívny pracovník ÚZP 
Mgr. Andrea Pavlíková, Administratívny pracovník ÚZP 
Mgr Beáta Bábiková, Administratívny pracovník ÚZP 

 

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, na Palackého č. 1 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, laboratória a a 1 demonštračná miestnosť. Na Palackého č. 1 sa 
nachádzajú štyri prednáškové miestnosti s kapacitou poslucháreň „A“100, poslucháreň „B“47, poslucháreň „C“22 a poslucháreň 
„D"15 miest. 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 č. 1 - budova rektorátu VŠZaSP sv. Alžbety, n.o, a Palackého ul. č. 1 je bezproblémová, 
presun študentov časovo predstavuje rozsah v rozmedzí 10-15 min. Študijný program tropické verejné zdravotníctvo sa uskutočňuje aj 
v laboratóriách Národného referenčného laboratória pre tropické choroby (NRC), ktoré je organizačnou zložkou VŠZaSP sv. Alžbety v 
jej priestoroch na Námestí 1. Mája v Bratislave a ktoré má 7 pobočiek – Tropické laboratórium v Mukuru (Keňa), Eldoret (Keňa), 
Buikwe (Uganda), Marial Lou (Južný Sudán), Bigugu (Rwanda), Buraniro (Burundi), Mole St. Nicolas (Haiti). NRC je vybavené PCR a 
testami na rýchlu mobilnú diagnostiku bioteroristických agens, ako aj malárie, HIV, TBC, schistosomiázy a tropických helmintóz. 

 

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, multimediálnych prostriedkov. Na pracovisku na 
Námestí 1.mája sa na druhom poschodí nachádza Tropické laboratórium NRC a ambulancia tropických chorôb, rovnako aj 
poslucháreň pre 50 študentov. Študenti majú možnosť zahraničných stáží na detašovaných pracoviskách vysokej školy: pracovisko v 
Nairobi (laboratórium aj učebňa pre 25 študentov), v Buikwe je výučbové zariadenie pre 16 študentov a v Bigugu pre 12. 

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

 
Ústav zdravotníckych disciplín a ŠP Verejné zdravotníctvo má k dispozícií knižnicu s 18 SCI časopismi a vyše 200 knižnými titulmi v 
oblasti verejného zdravotníctva 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. 
Edičná činnosť: 
Edičná komisia vysokej školy, má vypracovaný edičný plán na rok. Plán počíta s vydaním skrípt, resp. ďalších učebných textov tak, aby 
výučba jednotlivých predmetov bola zabezpečená základnou učebnou literatúrou. 
Škola odoberá pravidelne časopisy: Tropical Medicine, Lancet Infectious Diseases, New England Journal of Medicine, Lancet Global 
Health, Tropical Medicine and International Health, Journal of Infectious Diseases, Clinical Microbiology and Infection, Clinical 
Infectious Diseases 
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). 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
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, multimediálnych prostriedkov. Najviac je študentom 
dostupná odborná literatúra a prístup na internet. 
Dostupnosť laboratória NRC pre tropické choroby v priestoroch Slovenského Tropického Inštitútu VŠZaSP sv. Alžbety (plus 1 veľká a 4 
malé posluchárne) spolu s ostatnými pobočkami v zahraničí a dostupnosť najnovších vedeckých informácií prostredníctvom 
pravidelného odberu 8 zahraničných časopisov z odboru sú zárukou plnenia kritéria KSP-A1. 

 

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 

 

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

 

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. 
Bratislava a okolie ponúka nespočetné množstvo možností aktivít a vyžitia. VŠZaSP má svoju kaplnku, organizuje komunitné aktivity 

pre študentov, mimoriadne prednášky a stretnutia so zaujímavými ľuďmi. 
 

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

Vedecké, zdravotnícke a misijné pracoviská v zahraničí 
Research / Health / Institutes and Projects Abroad (40) 
1. Tropická detská klinika a sirotinec House of Hope, 
(projekt VŠZSP podporovaný nadáciou J&T), Phnom Penh, Kambodža 
vedúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
prof. MUDr. V. Sládečková, PhD. 
prof. MUDr. Andrea Shahum, PhD. 

2. Dom na polceste sv. Maximiliána Kolbeho, Phnom Penh, Kambodža 
/ House of Family st. Maximilian Kolbe (projekt VŠZSP podporovaný R-VŠ) 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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
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tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
vedúci: PhDr. M. Nová, PhD. 
3. Tropická detská klinika Sihanoukville (projekt podporovaný nadáciami Dvojfarebný svet, Pomoc jeden druhému a JUTEX Slovakia) 
vedúci: PhDr. M. Utešená, PhD. 
4. Resocializačné centrum a škola sv. Bakity, Eldoret, Keňa 
vedúci: Mgr. Z. Benková 
5. Maternálne zdravotnícke centrum pôrodnica a laboratórium Panny Márie Fatimskej, Gordim, 
Nový Sudán (projekt podporovaný Slovak Aid) 
vedúci: prof. MUDr. M. Bartkovjak, PhD., MPH 
6. Projekt Clean Water for Haiti, spoločný projekt s Praga CZ a Olomouckou ADCH ČR 
logista: Anton Peciar 
7. Sirotinec sv. Bakity, Condi, Burundi 
logista: Mgr. Z. Komlósi 
8. Tropický program Uganda, Buikwe, Ngogwe - spolu s HIA Slovakia 
vedúci: MUDr. B. Šilhárová, prof. MUDr. J. Šuvada, PhD. 
9. Tropická klinika Pyin-Oo, Farnosť s SDB, Myanmar 
vedúci: Dr. Lukáš Pohla 
10. Tropická klinika Gasura, Burundi, Projekt s kongregáciou Karmelitánok PL 
vedúca: MUDr. M. Komlósiová 
11. Tropická klinika Buraniro, Burundi, Projekt s kongregáciou MSSK PL 
vedúca: Dr. Jana Trilisinská 
12. Azylové a resocializačné centrum sv. Kizita, Mihango, Keňa 
logisti: Dr. Ann Ngendo, PhD. 
13. Škola sv. Filipa Neri Joshka, projekt SAMRS a MZV SK (Slovak Aid), Keňa 
vedúci: PhDr. Daria Kimuli, PhD. 
14. Sirotinec bl. Zdenky Schellingovej, Nairobi, Keňa 
vedúci: Dr. N. Kimuli 
15. Výskumné laboratórium a VCT AIDS/HIV, Mukuru, Keňa 
vedúci: Dr. V. Okoth, PhD. 
odb. asistenti: Dr. O. Juma, PhD., Dr. Johnson, Mawole, PhD., Mgr. M. Kimon, PhD. 
16. Antimalnutričné výskumné pediatrické centrum Mary Immaculata, Nairobi, Keňa 
vedúci: Dr. V. Namulanda, PhD 
17. Pôrodnica Sisters of Mercy, Rongai, Keňa 
lekár: Dr. K. Barnáš 
18. Dom sociálnej starostlivosti Mariupoľ, Ukrajina 
vedúci: doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. 
19. Malnutričné centrum a dispenzár 40 bl. Študentov – Mučeníkov z Buta, Kibeho, 
Rwanda (spoločný projekt so SAC Palotinmi RW) 
vedúci: PhDr. Jana Tretiaková, PhD., Sr. Marta Litawa 
20. TBC program Dilí, Timor 
vedecký pracovník: prof. Dr. Richard Bradbury, PhD. 
21. Resocializačné centrum pre streetboyov bl. G. Beretta Molla, Kayole, Keňa 
vedúci: Mgr. Ivan Ďuriš, Peter Vasko 
22. Klinika sv. Clementine, spoločný projekt s Ecoinvest, Kibuye, Rwanda 
logista: Dr. D. Hess 
23. Centrum pre deti s AIDS Ho-chi Minh - Saigon, Vietnam 
logista: Mgr. L. Pandya, PhD. 
24. Sociálne centrum sv. Filipa, Kisumu, Keňa 
posádka: Mgr. Tomáš Rusnák 
25. Sociálne centrum sv. Cecílie, HaBuasono Lesotho 
vedúca: Mgr. Veronika Pažitná 
26. Sociálne centrum sv. Charlesa Foucaulda, Bejrút, Libanon 
vedúci: prof. Dr. Šuvada, PhD. 
zástupca: Ing. A. Ďurkovič, sr. Mgr. Johanna Groot 
27. Malnutričné centrum Muhoroni, Keňa 
logista: Mgr. I. Adamová 
28. House of Smile for Children Malindi, Ushurihiriano, Keňa, projekt s OFMCap Malindi 
vedúca: RNDr. Jarmila Holková 
29. Denný stacionár pre bezdomovcov sv. Františka, Almaty, Kazachstan 
vedúca: sr. Anna Viktória Záňová SSSF 
30. Denné stacionáre pre bezdomovcov Talas, Bishek Projekt školských sestier 
sv. Františka, Republika Kirgizsko 
logista: Mgr. M. Eliašová SSF 
31. Zdravotné a sociálne centrum sv. Františka, Projekt SSF, Fier, Albánsko, 
vedúci: Mgr. R. Hochman 
lekári: MUDr. Martina Partelová 
MUDr. Monika Paločková 
32. Bl. Zdenka Schelingová Health Care Center for Refugees, Erbil, Irak 
vedúci: Dr. Zuzana Dudová 
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33. Sociálne centrum Josipovac Punitovački, Chorvátsko 
vedúca: Dr. Marta Buňová, PhD. 
34. Bl. Jerzy Popielusko Health Care Center Charitas Poland Erbil, A.R. Kurdistan 
logista: Dr. P. Ulman 
link: 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. 

 

Podmienky prijatia pre uchádzačov: 
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 študijného programu 
druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch a na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom 
odbore verejné zdravotníctvo. 
Na základe Kritérií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii (schválené v 
gremiálnej porade ministerky zdravotníctva uznesenie č.3/GP zo dňa 22.1.2013)podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 
verejné zdravotníctvo druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 57 
ods. 6 zákona o vysokých školách. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 
 

b) Postupy prijímania na štúdium. 
Detailne obsahuje Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O.v Bratislave. 
* VŠZ a SP organizuje prijímacie konanie v súčinnosti študijného oddelenia, katedier a pracovísk a Centra pre uznávanie dokladov 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
* Podmienky na štúdium najmä v zdravotníckych odboroch sú upravene aj odporúčaniami rezortných predpisov Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky pre štátne a verejné vysoké školy a odporúčane pre súkromné vysoké školy a súkromne 
nemocnice. 
* VŠZ a SP do podmienok na prijatie zapracúva odporúčania nariadenia vlády č. 296 (povinnosti súkromným právnickým osobám 
možno ukladať len zákonom a nie podzákonnými normami ako napríklad nariadeniami vlády či vyhláškami). 
* . VŠZ a SP podmienky na prijímacom konaní najmä v zdravotníckych odboroch kontroluje prostredníctvom študijného oddelenia 
spolu s katedrami v dvoch kolách v priebehu prijímacieho konania 
Absolventi LF, alebo Bc. VZ - Jazykový test (angličtina, alebo francúzština, vedomostný test – 20 otázok 
1.Vysokoškolské štúdium I. stupňa ukončené štátnou skúškou 
2.Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa (tlačivo ŠEVTu), ktorá 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, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 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). 
Bez predloženia diplomu a vysvedčenia o št. skúške (overené kópie) 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), 
• životopis (podpísaný), 
• uchádzač o externú formu štúdia doloží podľa § 58 ods. 3 písm. b) vysokoškolského zákona 
potvrdenie 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 

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle 
§ 57 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.), 
• neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná ! 
• Prihlášky na vysokoškolské štúdium II. (Mgr.) stupňa sa zasielajú na adresu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety Študijné oddeleniePalackého P.O. Box 104 810 00 Bratislava Osobné odovzdanie prihlášky: Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, 
Nám. 1. mája č. 1, Bratislava 
II.55 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
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 študijného programu 
druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch a na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom 
odbore verejné zdravotníctvo. 
Na základe Kritérií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii (schválené v 
gremiálnej porade ministerky zdravotníctva uznesenie č.3/GP zo dňa 22.1.2013)podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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verejné zdravotníctvo druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 57 
ods. 6 zákona o vysokých školách. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 

 

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 

 
Detailne obsahuje Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O.v Bratislave 
Robené priebežne raz za 6 mesiacov. Správy sú k dispozícii. 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 
Výročná vysokej školy správa ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 

a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 
Kvalita poskytovaného vzdelávania sa hodnotí z pohľadu študentov vyplnením dotazníka pre jednotlivé predmety a vyučujúcich, ktorý 
sa distribuuje priebežne raz za 6 mesiacov. Správy sú k dispozícii . 
Výsledky sa spracovávajú do hodnotiacej správy. O výsledkoch hodnotenia je pravidelne informovaná Vedecká rada univerzity . 
Správy sú k dispozícii. Realizované priebežne raz za 6 mesiacov. 
Linky: 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 

 

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Realizované priebežne raz za 6 mesiacov. 
Výsledky monitorovania kvality pomocou dotazníka sú 2x ročne spracovávané do hodnotiacej správy . Správy sú k dispozícii. Správa sa 
prerokováva na Vedeckej rade a s výsledkami sú oboznámení vedúci katedry a učitelia. Opatrenia na zvýšenie kvality sú na základe 
hodnotiacej správy prerokované vedúcim katedry a garantmi študijného programu na stretnutí katedry s učiteľmi. Aplikujú sa v 
jednotlivých predmetoch . 
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. 
Realizované priebežne raz za 6 mesiacov. 
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. 

 

Vnútorné predpisy a informácie, týkajúce sa študentov alebo študijných programov, ročenka o štúdiu, podmienky pre uchádzačov o 
štúdium, možnosti študijných pôžičiek, poplatkov a štipendií, smernice rektora ohľadom štúdia sú zverejnené na 
www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie. 

 
- 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 
 

Ďalšie dokumenty: https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice 
- Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 

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
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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
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- 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/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
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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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 

 

 

 

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 

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

