
  

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  

PRÁCE SV.  ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 

 

    

Zápisnica 

Zasadnutie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania  VŠZaSP sv. Alžbety, konanej dňa 31. mája 2022. 

   

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

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 Program: 

 1. Začiatok  

 2. Systém vnútornej kontroly študijných programov na jednotlivých pracoviskách VŠZaSP 

 3. Novela zákona o vysokých školách a akreditácia 

 4. Rôzne 

 

1) Začiatok 

Koordinátor Ing. Kollár úvodom rokovania privítal prítomných členov  Rady VŠZaSP pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  

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

predseda prof. V. Tkáč.  Rokovanie budú viesť Ing. Kollár. Rokovanie bolo uznášania 

schopné. 

 

2) Systém vnútornej kontroly študijných programov na jednotlivých pracoviskách VŠZaSP 

Prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD., prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  a   Ing. Kollár 

a vedúci kontrolných skupín informovali  o výsledkoch kontroly študijných programov. Bolo 

konštatované, že študijné programy sú na jednotlivých pracoviskách tvorené v súlade so 

stanovenou metodikou a vnútornými predpismi VŠZaSP. Z vykonaných kontrol vzišla rada 

podnetov na ďalšie skvalitnenie zabezpečovania pedagogickej činnosti. Ide najmä 

o skvalitnenie informačného systému pedagogickej činnosti, zverejňovanie výsledkov kvality 

vzdelávania na webe, zvyšovania transparentnosti pedagogického zboru, vytvorenie 

školského emailu, možnosť vytvorenia edičného strediska pre potreby detašovaných 

pracovísk, inventarizácia zoznamu vydania  literatúry od nášho pedagogického zboru.  

Prof. MUDr. Ján Breza predniesol návrhy na vytvorenie nových študijných predmetov 

etického odberu a transplantácie, geriatrické programy, ošetrovateľstva v urológii a onkológie 

v urológii  a prof. MUDr. M. Šramka, PhD. navrhol  fyzioterapiu na detašovanom pracovisku 

v Příbrame ( škola má českú akreditáciu). 

 

Uznesenie č. 1/31/05/2022 

Rada  VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  

zobrala na vedomie informácie o Systéme vnútornej kontroly študijných programov na 

jednotlivých pracoviskách VŠZaSP 

 

 



  

 

 

Uznesenie č.2/31/05/2022  

Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  

uskutočniť kontrolu zameranú na IVC. Termín: september 2022, zodpovední: vedúci 

pracovísk 

 

3. Novela zákona o vysokých školách a akreditácia 

Podrobne v tomto smere informoval prof. PhDr. M. Oláh, PhD. , najmä so zameraním na 

stanovené termíny a aktuálne úlohy vyplývajúce pre našu VŠ .  

 

5.) Rôzne  

V bode rôzne neodzneli žiadne ďalšie návrhy. 

 

Zapísal: 

Miroslav Kollár, koordinátor Rady VSK 

 

 

 


