
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 
 

 

 

Zápisnica 

zo spoločného rokovania Rady pre vnútorný systém kvality (Rada VSK) a Programovej 

rady (PR) VŠZaSP sv. Alžbety, konanej 10. januára 2022. 

 

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

 

 
Program: 

 
 

1. Začiatok – Pôsobnosť Programovej rady VŠZaSP a Rady VŠZaSP pre vnútorný systém 

kvality. 

2. Prerokovanie a schválenie študijných programov VŠZaSP. 
 

3. Návrh na zrušenie niektorých študijných programov VŠZaSP. 
 

4. Prerokovanie Správy o monitorovaní kvality vnútorného systému vzdelávania na VŠZaSP 

sv. Alžbety v roku 2021 posudzovaná študentmi. 

5. Rôzne. 

 
 

Miesto rokovania: VŠZaSP, Pod Brehmi 4/A, 841 01 Bratislava 

 
Prítomní: 

Za Radu VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. ,prof. MUDr. Mariana 

Mrázová, PhD., prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, prof. MUDr. Stanislav 

Špánik, CSc., prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.,  doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., 

Dr h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., 

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD., PhDr. Dária Kimuli, MUDr. Marián Kollár, prof. MUDr. 

Mgr. Eva Grey, PhD., prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD., prof. RNDr. Gertrúda 

Mikolášová, PhD., prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD., PhDr. Mário Jančovič, PhD., Ing. 

Mgr. Miroslav Kollár, MPH , Monika Pešková, Igor Kmiť 

 
Prizvaní : PhDr. Eva Vršková, Mgr. Lenka Chalupová, Mgr. Lenka Flešková, Mgr. Mária 

Červenková, Mgr. Rastislav Hochman 

 

Ospravedlnení: prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD., prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD. 



Za Programovú radu VŠZaSP pre študijné programy a odbory habilitačného 

a inauguračného konania : 

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., Ing. Mgr. Miroslav Kollár, MPH, Dr. h. c. prof. 

MUDr. Ján Breza, DrSc., prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., Dr. h. c. mult. prof. MUDr. 

Vladimír Krčméry DrSc., Mgr. Veronika Vršková, Mgr. Zuzana Wirtz, PhDr. Beáta Áčová, 

RNDr. Jarmila Holková, PhDr. Dária Kimuli, Mgr. Romana Kučerová, prof. MUDr. Karol 

Kralinský, PhD., MUDr. Marián Kollár, Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., prof. 

MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. , prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. PhDr. Eva 

Halušková, PhD., prof. MUDr. Andrea Shahum, PhD., Dr. h. c. prof. Dr. habil. Ing. Pawel 

Czarnecki, MBA, LL.M., MPH, Dr. h. c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD., LL.M., 

MBA, doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prof. Dr. 

med. Claus Muss, PhD., Mgr. Jozef Kákoš 

 

Ospravedlnení: prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD., prof. Jan Rutowski, Dr., doc. PhDr. Lada 

Cetlová, Ph.D. 

 

 
1) Začiatok 

Programová   rada   ako   hlavný subjekt   v politike   VŠZaSP   pri   študijných   programoch 

a študijných odboroch schvaľuje návrhy a tvorbu, zmenu, úpravu a zrušenie študijných 

programov na VŠZaSP. Jej členovia sú menovaní rektorom spravidla spomedzi domácich 

a zahraničných partnerských inštitúcií, ďalej zástupcov zamestnávateľov, zástupcov 

študentov, absolventov, profesijných komôr a odborných spoločností i ďalších odborníkov 

z praxe, t.j. z osôb ktoré sa nepodieľajú na tvorbe a garantovaní študijných programov. 

Úlohou Programovej rady bude pravidelné vyhodnocovanie študijných programov tak, aby 

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

potrebami samotných študentov. Programová rada má napomáhať pri zefektívnení 

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

nadväznosti jednotlivých predmetov v študijnom programe. Programová rada je integrálnou 

súčasťou zavádzaného vnútorného systému kvality na VŠZaSP. Činnosť Programovej rady 

vychádza z prijatého Štatútu, ktorý je potrebné doplniť o ďalšie ustanovenia a kompetencie. 

Ďalej prof. Tkáč informoval o vypracovanom vnútornom predpise VŠZaSP Tvorba, príprava, 

schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP. 

V obsahu citovaného dokumentu sa ustanovuje, že „...rektor VŠZaSP zriaďuje Programovú 

radu VŠZaSP pre študijné programy a odbory habilitačného konania a inauguračného 

konania, ktorá je jeho poradným orgánom. Programová rada VŠZaSP pre študijné programy 

a odbory habilitačného konania a inauguračného konania pripravuje a schvaľuje námety pre 

tvorbu nových študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného 

konania, schvaľuje ich úpravu a zánik a ako poradný orgán rektora VŠZaSP prispieva ku 

kvalite prijímaných  rozhodnutí na všetkých úrovniach VŠZaSP“. 

K predloženým materiálom odznela diskusia v ktorej vystúpili prítomní členovia Rady. 

 
Uznesenie č. 1/10/1/2022 

PR a Rada VSK zobrali na vedomie informácie a vnútorný predpis Tvorba, príprava, 

schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP, prednesené predsedom Rady 

VSK prof. V. Tkáčom. 



Uznesenie č.2/10/1/2022 

PR a Rada VSK ukladá dopracovať Štatút PR v súlade s pripomienkami a návrhmi členov PR 

a R VSK. Zodpovedný: Kollár, Termín: bezodkladne 

 

 
2.) Prerokovanie a schválenie študijných programov VŠZaSP. 

Prítomní členovia rozdiskutovali obsah a zameranie študijných programov VŠZaSP. 

 
Uznesenie č.3/10/1/2022 

Programová rada schválila predložené študijné programy VŠZaSP. 

 
3.) Návrh na zrušenie niektorých študijných programov VŠZaSP. 

Programová rada prehodnotila existujúce (živé) študijné programy na VŠZaSP a tiež študijné 

programy, ktoré sa už nerealizujú v praxi a zhodnotili študijné programy, ktoré sú realizované 

na dobu neurčitú. Diskutovalo sa tiež o opodstatnenosti Mgr. študijného programu 

s migrantmi a o posilnení študijného programu SP v Piešťanoch. 

 
Uznesenie č. 4/10/1/2022 

PR a Rada VSK schválila zrušenie študijných programov , ktoré boli pozastavené ex offo 

( zoznam týchto št. programov je uvedený v prílohe č.1 tejto zápisnice) 

 
Ďalej bolo schválené zrušenie nižšie uvedených študijných programov : 

1. ŠP 106929 – sociálna práca - Phnom Penh, Kambodža, Bc. stupeň štúdia – denná 

forma 

2. ŠP 106912 – sociálna práca - Phnom Penh, Kambodža Bc. stupeň štúdia – externá 

forma štúdia 

3. ŠP 106878 – sociálna práca - Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov – Bc. 

stupeň štúdia – externá forma štúdia 

4. ŠP 106906 – sociálna práce - Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov – Mgr. 

stupeň štúdia – externá forma štúdia 

5. ŠP 11081 – sociológia - Bratislava – Bc. stupeň štúdia- denná forma štúdia 
 

6. ŠP 106930 – sociálna práca s deťmi a mládežou – Žilina – Bc. stupeň štúdia - externá 

forma štúdia 

 

 
Uznesenie č.5/10/1/2022 

Prehodnotiť v rámci študijných programov SP, na ktorých pracoviskách je potrebné 

zabezpečovať Mgr. štúdium SP 



Uznesenie č. 6/10/1/2022 

Venovať pozornosť metodickým postupom pracovnej skupiny, ktorá vytvára akreditačný 

proces. Zodpovední: Tkáč, Kollár 

 
4. Prerokovanie Správy o monitorovaní kvality vnútorného systému vzdelávania na 

VŠZaSP sv. Alžbety v roku 2021 posudzovaná študentmi a Návrhu rámcových 

indikátorov hodnotenia postupu implementácie.  

Materiály boli zaslané všetkým členom PR a Rady VSK elektronickou formou. 
 

Uznesenie č. 7/10/1/2022 
 

Rada pre vnútorný systém kvality VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava konaná dňa 10. 

januára 2022 schvaľuje predloženú  Správu o monitorovaní kvality vnútorného systému 

vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v roku 2021 posudzovanej študentmi ako  aj Návrh 

rámcových indikátorov hodnotenia postupu implementácie ( viď príloha č.2) 

Ukladá naďalej venovať na všetkých stupňoch riadenia zvýšenú pozornosť prehlbovaniu 

kvality vzdelávania posudzovanej študentmi. 

Zodpovední: vedúci pracovníci, koordinátori vzdelávania a hlavný kontrolór 
 

Termín: priebežne 
 

Materiály budú predmetom rokovania Vedeckej rady VŠZaSP dňa 28.1.2022. 

 

 

6.) Rôzne a diskusia 

Uznesenie č. 8/10/1/2022 

Uskutočniť na dobrovoľnej báze prieskum spokojnosti pedagógov s úrovňou pedagogického 

procesu a pripraviť v tomto smere rozoslanie anonymného dotazníka všetkým pedagógom na 

DP. Vyhodnotenie dotazníka s návrhom opatrení predložiť na rokovanie PR a Rady VSK. 

Zodpovedný: Kollár,  Termín: I. polrok 2022 

 
Uznesenie č. 9/10/1/2022 

Preposlať zoznam právnych predpisov všetkým členom PR a Rady SVK a vedúcim 

detašovaných pracovísk. Zodpovedný: Kollár, Tkáč, Termín: bezodkladne 

 
Zapísal: 

Miroslav Kollár, koordinátor 

 
............................................................ 

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

predseda 



Príloha č. 1: 
 
 
 
 

 
č. 

 
 
 
 
 

Miesto štúdia 

 
 
 

Kód 

programu 

 
 
 
 
 

Názov programu 

 
 
 

Udelený 

akademický 

titul 

 
 
 

Forma 

štúdia 

1 Prešov 3982 ošetrovateľstvo Bc. externá 

2 Prešov 3936 sociálna práca Bc. externá 

3 Prešov 3930 sociálna práca Mgr. externá 

4 Prešov 11076 rádiologická technika Bc. externá 

5 Nové Zámky 3989 ošetrovateľstvo Bc. externá 

6 Nové Zámky 3940 sociálna práca Bc. externá 

7 Nové Zámky 3941 sociálna práca Mgr. externá 

8 Detašované pracovisko Příbram 100899 ošetrovateľstvo Bc. externá 

9 Bratislava 11075 ošetrovateľstvo Mgr. externá 

10 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 30122 ošetrovateľstvo Mgr. externá 

11 Bratislava 3981 ošetrovateľstvo PhD. externá 

12 Bratislava 3997 misijná a charitatívna práca Bc. externá 

13 Bratislava 3991 misijná a charitatívna práca Mgr. externá 

14 Bratislava 30120 misijná a charitatívna práca Mgr. externá 

15 Bratislava 100580 misijná, charitatívna a rozvojová činnosť PhD. externá 

16 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 100610 sociálna práca Bc. externá 

17 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 11057 sociálna práca Bc. externá 

18 Detašované pracovisko, Skalica 11083 sociálna práca Bc. externá 

19 Detašované pracovisko, Michalovce 30043 sociálna práca Bc. externá 

20 Ústav Košice Bl. Z. Mallu 30045 sociálna práca Bc. externá 

21 Bratislava 3943 sociálna práca Bc. externá 

22 Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja 30328 sociálna práca Bc. externá 

23 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 30330 sociálna práca Bc. externá 

24 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 30331 sociálna práca Bc. externá 

25 Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 30332 sociálna práca Bc. externá 

26 Ústav Božieho milosrdenstva 30333 sociálna práca Bc. externá 

27 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 30334 sociálna práca Bc. externá 

28 Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená 30335 sociálna práca Bc. externá 

29 Detašované pracovisko Příbram 30137 sociálna práca Bc. externá 

30 Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske 100584 sociálna práca Bc. externá 

31 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 100086 sociálna práca Bc. externá 

32 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 30205 sociálna práca Bc. externá 

33 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 30046 sociálna práca Mgr. denná 

34 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 100767 sociálna práca Mgr. denná 

35 Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja 23342 sociálna práca Mgr. externá 

36 Bratislava 11058 sociálna práca Mgr. externá 

37 Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) 100191 sociálna práca Mgr. externá 

38 Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 100269 sociálna práca Mgr. externá 

39 Ústav Božieho milosrdenstva 30138 sociálna práca Mgr. externá 

40 Bratislava 3935 sociálna práca PhD. externá 

41 Ústav Božieho milosrdenstva 100456 sociálna práca s deťmi a mládežou Bc. externá 

42 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 3931 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu Bc. denná 

43 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 3932 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu Bc. externá 

44 Bratislava 11072 tropické verejné zdravotníctvo Mgr. externá 

45 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 30230 verejné zdravotníctvo Bc. externá 

46 Bratislava 11070 Verejné zdravotníctvo Bc. externá 

47 Bratislava 11069 verejné zdravotníctvo Mgr. externá 

48 Bratislava 11064 verejné zdravotníctvo PhD. externá 

49 Bratislava 100759 fyzioterapia Bc. denná 

50 Bratislava 4048 fyzioterapia Bc. externá 

51 Bratislava 4030 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc. externá 



52 Bratislava 4029 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Mgr. externá 

53 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 30015 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve PhD. externá 

54 Bratislava 11062 zubná technika Bc. externá 

 

Ide o 3 ročné štúdijné programy Bc. stupňa štúdia a 2 ročné študijné programy Mgr. stupňa štúdia, ktoré 

boli pozastavené ex offo z dôvodu zmeny dĺžky štúdia z 3 r. na 4 r. pri Bc. stupni a z 2 r. na 3 r. pri Mgr. 

stupni štúdia (v r. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2  

 

Rámcové indikátory hodnotenia postupu implementácie – návrh na 1. obdobie 

 

 
A. Oblasť výučby a učenia sa 

I.1 Kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

Indikátory a spôsoby 

I.1.1 Aktualizácia predpisov súvisiacich s vnútorným systémom kvality 

Indikátory: každoročný IR (institutional review) – prehodnocovanie novovytvorených 

vnútorných predpisov vo väzbe na VSK, počet aktualizovaných predpisov v závislosti od 

prijatých podnetov na zlepšovanie kvality 

I.1.2 Zosúladenie študijných programov 

Indikátory: počet zosúladených ŠP, podiel zosúladených ŠP z celkového počtu ŠP pred 

procesom zosúladenia, počet zosúladených odborov HIK, podiel zosúladených odborov HIK 

z celkového počtu odborov HIK pred procesom zosúladenia, podiel zosúladených odborov 

HIK na zosúladených ŠP III. stupňa 

 

 
I.2 Vzdelávanie, učenie sa a výučba 

Nástroje a ukazovatele 

I.2.1 Zvýšenie podielu praktickej výučby a výučby v praxi 

Indikátory: Počet ŠP s praktickou výučbou v DSS a v nemocnici 

Počet stredísk praktickej výučby doma a v zahraničí / tropické oblasti, oblasti 

živelných katastrof a občianskych vojen 

I.2.2 Digitalizácie vzdelávania, e learning, programy s použitím e learningu 

Ukazovatele: počet e learning, spokojnosť študentstva a pedagogických zamestnancov 

s akademickým informačným systémom 

I.2.3 Komplexné poradenské a podporné služby reagujúce na aktuálne a špecifické potreby 

študentov, práca ZŤP OŠ učiteľov 

Ukazovatele: fungujúce poradenstvo poskytujúce sociálne, psychologické a právne 

poradenstvo a poradenstvo pre študentov, študentky a uchádzačov a uchádzačky o štúdium so 

špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Plus podiel 

ZŤP uchádzačov s motorickým postihom a zdravotným postihom 



Výučba a tvorivá činnosť v zahraničí 

 

 
Nástroje a ukazovatele 

I.3.1 Zahraniční študenti 

Ukazovatele: Kvalita, počet a zastúpenie zahraničných študentov. Podiel študijných 

programov v zahraničí - vedecká produktivita a počet  zahraničných VŠ učiteľov 

I.3.2 Zahraniční učitelia 

I.3.3 Medzinárodný dosah tvorivej činnosti 

Ukazovatele: počet a podiel študijných programov v cudzom jazyku, počet a podiel 

záverečných prác v cudzom jazyku, počet publikácií v zahraničí a v zahraničných databázach 

 

 
I.3.4 Zahraničná evaluácia 

Výstupy zahraničných evaluácií / akreditácií podľa študijných programov akreditovaných 

zahraničnými autoritami 

 

 
I.3.5 Zahraničné humanitárne a rozvojové projekty 

Počet projektov v Európe, mimo EÚ a v rámci EÚ. Počet krajín s vojnovými konfliktami, 

alebo prírodnou katastrofou s humanitárnou zahraničnou sociálnou službou v zahraničí 

 

 
I.4 Celoživotné špecializačné vzdelávanie 

Nástroje a ukazovatele 

 

I.4.1 Doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) Počet centier absolventov DPŠ programov 

Špecializačné / atestačné aktivity 

 

I.4.2 Vzdelávacie aktivity a programy celoživotného vzdelávania využívajúce dištančné prvky 

vzdelávania 

Ukazovatele: počet ponúkaných vzdelávacích aktivít a programov CŽV uskutočňovaných 

dištančnou a kombinovanou formou, počet realizovaných vzdelávacích aktivít a programov 

CŽV uskutočňovaných dištančnou a kombinovanou formou, počet účastníkov programov 

CŽV uskutočňovaných dištančnou a kombinovanou formou. 

Špecializačné aktivity - počet atestácií v zdravotníckych a sociálnych odboroch 

I.4.3 Rigorózne konanie: počet uchádzačov rigorózneho konania a počet obhajovaných prác 

v cudzom jazyku 



I.4.4 Univerzita tretieho veku a detská univerzita: Počet kurzov UTV a DU ročne 

 

 
B Tvorivá činnosť v oblasti vedy a výskumu 

Nástroje a ukazovatele: Zoznam hlavných smerov výskumu, počet a kvalita výskumných 

tímov, nový vnútorný systém kvality. Počty výstupov kategórie A a B 

Podpora medzinárodnej spolupráce 

Ukazovatele: počet medzinárodných zmlúv a partnerstiev, počet zapojení do medzinárodných 

výskumných projektov, počet mobilít členov výskumných tímov, excelentné publikačné výstupy, 

počet spoločných vedeckých výsledkov so zahraničnými spoluautormi 

 

 

 

 


