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Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019-
2020 posudzovaná študentmi 2020 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
 

 

                                                                 
               

 

 

PODKLADOVÝ MATERIÁL 

na rokovanie Vedeckej rady a Kolégia rektora  VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.,  

Bratislava dňa 25. Februára  2020  

 

 

 

k bodu Rôzne:  

SPRÁVA 

 o monitorovaní kvality  vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.   za zimný 

semester v akademickom roku 2019 – 2020 posudzovanej študentmi 

 

 Správa je  predkladaná v súlade so Smernicou rektora č. 2 / 2013 o zavedení 
a používaní interného systému kvality podľa § 87a zákona č. 131 Z. z. o vysokých 
školách, Koncepciou posudzovania výučby študentmi schválenej Vedeckou radou školy 
dňa 2. júna 2013.  a záverov Kolégia rektora školy zo dňa 22.novembra 2016  dvakrát 
ročne prerokovať vo Vedeckej rade a Kolégiu rektora školy  výsledky kvality výučby a 
učiteľov posudzované študentmi. 

 
  
 Návrh uznesenia: 

Vedecká rada a Kolégium rektora VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave berie na vedomie 
Správu o monitorovaní kvality  vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava  
za zimný semester v akademickom roku 2019 – 2020 posudzovanej študentmi. 
 

Predkladá: rektor VŠZ a SP sv. Alžbety 
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Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019-
2020 posudzovaná študentmi 2020 

    
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety má vypracované 

transparentné verejné dostupné kritéria a pravidlá hodnotenia študentov, ktoré   
odporujú dosahovanie vzdelávacích cieľov a očakávaných výsledkov 
vzdelávania.  
 
Pre zisťovanie úrovne kvality vzdelávania a zapojenia študentov do vnútorného 
systému kvality Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety podľa § 87a 
Zákona č.131/2002 Z. z. a v znení neskorších noviel sa  riadi internou Smernicou 
rektora č. 2/2013 o zavedení a používaní politiky a hodnotenia kvality ( HOK a POK), 
Opatrením rektora č.1/2013 Zásady praktickej realizácie „Politiky vysokej školy na 
zabezpečenie vnútorného systému kvality“ Opatrením rektora č. 2/2013 Hodnotenie 
kvality VŠ učiteľov na  VŠZ a SP sv. Alžbety a nástroje  ich motivácie, vypracované 
v zmysle Zásad politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania vnútorného systému 
kvality KVSK A3 a A6, v nadväznosti na cieľ č. 3 ,,Zabezpečenie kvality 
vysokoškolských učiteľov“,  v časti KVSK B3 Opatrením rektora č. 3 / 2013 na 
zabezpečenie kvality a hodnotenia vysokoškolských učiteľov Opatrením rektora č. 
4/2013 Pravidlá schvaľovania a kontroly kvality vykonávania študijných programov 
a študijných plánov. 
 
V zmysle záverov prijatých na rokovaní  Kolégia rektora VŠZ a SP sv. Alžbeta zo dňa  
22. novembra 2016  sa zvyšuje periodicita hodnotenia kvality vzdelávania 
posudzovaná študentmi v orgánoch Vedeckej rady školy a Kolégiu rektora,  dvakrát za 
akademický rok. 
 

Nástrojmi HOK a POK je dvakrát ročné hodnotenie študentmi a výstupy periodických 
kontrol vzdelávacieho procesu. Organizáciu POK zabezpečujú spoločne hlavný 
kontrolór vysokej školy ( vyhodnocuje a podáva správu 2 krát ročne),  prorektor pre 
vzdelávanie, ktorý je koordinátorom POK,  predseda alumného programu a vedúci  
pracovísk a katedier.   

 Študenti sú zapájaní do HOK  v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) Zákona 
č.131/2002 Z. z., kde sa uvádza možnosť študentov aspoň raz ročne  sa formou 
anonymného dotazníka vyjadriť o kvalite výučby a učiteľov. V súlade s tým bola 
prijatá na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nová Koncepcia 
posudzovania výučby študentmi schválená Vedeckou radou školy dňa 2. júna 2013.   
Koncepcia obsahuje ciele a princípy hodnotenia výučby študentmi, organizačné 
zabezpečenie a dotazník, pomocou ktorého sa získavajú primárne empirické dáta. 
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Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019-
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Zavedenie a používanie interného systému posudzovania kvalita výučby študentmi 
bolo rozhodnutím ,ktoré prinieslo významné pozitíva. Najväčším prínosom je 
zvyšovanie počtu pracovísk zapojených do hodnotenia. 
 
V záujme využitia ďalších rezerv bolo potrebné  v súlade so závermi prijatými na  
Kolégiu rektora   a Vedeckej rady   pre hodnotenie vzdelávania študentmi  
v akademickom roku  2019-2020 sústrediť pozornosť najmä: 
 
 
1.  
Zefektívniť koordináciu pracovníkov zodpovedných a zapojených do organizačnej 
a metodickej realizácie účasti študentov na hodnotení kvality vzdelávacieho procesu 
v súlade s prijatou Smernicou rektora o zavedení a používaní interného systému 
kvality na škole.  
 
2.  
Zabezpečiť maximálnu návratnosť dotazníkov – fyzickým odovzdaním alebo 
elektronicky za predpokladu dodržania anonymity respondentov. 
 
3.  
Každé pracovisko spracuje vyhodnotenie dotazníkov kvality vzdelávania 2 krát za rok 
formou štatistického vyhodnotenia dosiahnutých priemerov podľa vzoru tabuľky, 
vrátane komentára a odporúčaní. 
 
4.  
Regionálni koordinátori spracujú hodnotiacu správu z podkladov pracovísk za daný 
región.  
 
5.  
Výslednú Správu o kvalite vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety  za zimný semester  
v akademickom roku 2019-2020 posudzovanú študentmi spracuje a predloží útvar 
kontroly na rokovanie Kolégia rektora  a Vedeckej rady.  
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Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019-
2020 posudzovaná študentmi 2020 

Tab. č.1  Dosiahnuté  priemery hodnotení za pracoviska zimný semester v ak. roku 2019/2020 

Detašované  Študijný Študijný      Ročník    Celkový 

Pracovisko program odbor 1/1 2/1 3/1 4/1 1/2 2/2 3/2 Priemer 

BRATISLAVA Lab.vyšetr. metódy LVM 1,02 1,01 1,03  1,03 1,01  1,02 

  Mis.acharit. práca MCHP         

  Ošetrovateľstvo Ošet 1,19 1,16 1,18  1,20 1,21  1,19 

  Verejné zdravotníctvo VZ 1,00 1,01 1,00  1,02 1,00  1,01 

  Psychológia Psy 1,48 1,27 1,28     1,34 

  Sociológia Soc         

  Zubná technika  ZUT 1,00 1,00 1,00     1,00 

 
Sociálna práca SP 1,28 1,08 1,13  1,24 1,08  1,16 

BANSKÁ BYS. Ústav róm.eur. štúdií SP 1,23 1,36 1,23  1,00 1,43  1,21 

PŘIBRAM 

Sociálna práca 

Ošetrovateľtvo 

Urg.zdrav.star. 

Verejné zdrav. 
 

 

    

 

  

DUNAJSKÁ STR Sociálna práca SP 1,12 1,10 1,08 -  1,07 1,09  1.10 

KOŠICE 

Sociálna práca SP 1,04 1,03 1,03  1,02 1,03  1,03 

Ošetrovateľstvo OŠ 1,03 1,03      1,03 

MICHALOVCE 

Sociálna práca SP 1,16 1,27 1,22  1,10 1,25  1,20 

          

NOVÉ ZÁMKY  Sociálna práca  SP 1,00 1,00 1,03  1,00 1,00  1,01 

 Ošetrovateľstvo OŠ 1,01 1,02 1,02  1,00 1,00  1,01 

 Pôrodná asistencia PA  1,03 1,00 1,00     1,01 

PARTIZÁNSKE  Sociálna práca SP 1,16 1,14 1,14  1,13 1,12  1,14 

PIEŠŤANY Sociálna práca SP 1,08 1,10 1,34.  1,04 1,09  1,13 

PREŠOV Sociálna práca  SP     1,04 1,09  1,07 

 Ošetrovateľstvo OŠ 1,09 1,04 1,02  1,10 1,06  1,06 

ROŽŇAVA 

Sociálna práca SP 1,07 1,06 1,03 1,06 1,02 1,05 x 1,05 

Asistent klinickej 
a fyzhiologickej 
výživy 

NT 1,3 x x x x x x 1,30 

Ošetrovateľstvo Ošet 1,03 1,03 1,02 x 1,04 x x 1,03 

SKALICA Sociálna práca SP 1,07 1,15 1,12  1,05 1,16  1,11 

  Ošetrovateľstvo Ošet 1,18 1,08 1,03  1,03 1,05  1,09 

SPIŠSKÁ N.V. Sociálna práca SP         

TRSTENÁ Sociálna práca SP         

RIMAVSKÁ SO. Sociálna práca  SP 1,20 1,30      1,25 

ŹILINA Sociálna prácu SP 1,11 1,60 1,30  1,26 1,12  1,27 

Spolu:           
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Návrh prijatých opatrení Vedeckej rady  VŠZ a SP sv. Alžbety:  
 
A/ Vedecká rada  a Kolégium rektora VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava  konané dňa 

25. februára 2020 berie na vedomie predloženú Správa o monitorovaní kvality  

vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava  za zimný semester 

v akademickom roku 2019 – 2020 posudzovanej študentmi.  

 

B/ Ukladá naďalej venovať na všetkých stupňoch riadenia zvýšenú pozornosť 

prehlbovaniu kvality vzdelávania posudzovanej študentmi. 

 

Zodpovední: vedúci pracovníci a koordinátori vzdelávania, 

                     vedúci kontrolór 

 
Termín: priebežne  
 
 
 
 
Spracoval:   
Miroslav Kollár,  vedúci kontrolór         
 
 
V Bratislave dňa: 25. februára  2020      


