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Príloha: 

 
 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
SV. ALŽBETY, N. O.,  BRATISLAVA 

 

 

 

OPATRENIA 

na zvýšenie úrovne vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania v  habilitačnom konaní a v inauguračnom konaní v podmienkach Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

 

 

Materiál na rokovanie  

a) Kolégia rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, n. o. dňa 7. októbra 2022,  

b) Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, n. o. dňa: dňa 7. októbra 2022 

c) Rady pre Vnútorný systém kvality dňa: dňa 7. októbra 2022 

 

K bodu:  

Rozpracovanie a kontrola plnenia odporúčaní pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo v habilitačnom konaní a v inauguračnom konaní 

v podmienkach Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.   

 

http://www.vssvalzbety.sk/
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OPATRENIA 

na zvýšenie úrovne vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania v  habilitačnom konaní a v inauguračnom konaní v podmienkach Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

 

Všetkým učiteľom, zamestnancom a pracoviskám Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.  

 

V nadväznosti na príslušné všeobecne záväzné normatívne právne akty v oblasti právnej 

regulácie vysokých škôl v Slovenskej republike (vrátane vyhlášky Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ďalej len „vyhláška“), na príslušné štandardy 

Slovenskej akreditačnej agentúry  pre vysoké školstvo a vnútorné dokumenty vnútorného 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v  habilitačnom konaní a v 

inauguračnom konaní v podmienkach Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave, n. o.  

ukladám realizovať nasledujúce úlohy a opatrenia: 

 

1.1. V habilitačnom konaní a v inauguračnom konaní uvádzať v prehľadoch publikačnej 

činnosti percentuálny podiel jednotlivých spoluautorov; vo vnútorných kritériách 

jednoznačne uviesť minimálny autorský podiel žiadateľa. Zabezpečiť harmonizáciu 

predložených publikačných dokumentov s Centrálnym registrom evidencie 

publikačných činností. Prehľad publikačnej činnosti musí byť uvedený ako oficiálny 

dokument so signovaním knižnice vysokej školy.  
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1.2. Vypracovať jednotnú maketu štruktúry  vykazovania vedeckej práce s odlíšením 

prehľadu súčasných znalostí o problematike a s vlastnými vedeckými výsledkami 

habilitanta. 

1.3. Vytvoriť jednotnú maketu oponentského posudku s uvedením vyjadrenia oponenta 

k originalite záverečnej práce a zabezpečiť vypracovanie príslušného posudku do 

rokovania príslušnej komisie.  

1.4. Vytvoriť opatrenia na zabezpečenie vypracovania písomných posudkov oponentov 

najneskôr do troch mesiacov od vymenovania.  

1.5. V príslušnej zápisnici z rokovania Vedeckej rady uvádzať konštatovanie podľa § 6 ods. 

4 vyhlášky, že „...Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie podľa 

odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom priebehu konania dodržaný postup ustanovený 

zákonom a touto vyhláškou. Ak zistí, že priebeh inauguračného konania nebol podľa 

zákona alebo tejto vyhlášky, určí spôsob odstránenia nedostatkov.“. 

1.6. Uplatňovať štandardné pravidlá pri vstupnej kontrole predkladaných spisov, vrátane 

príslušných dokladov o splnení ustanovených kritérií, najmä dokladov o vymenovaní za 

školiteľa, dokladov o vedeckej škole (o príprave a vyškolených doktorandoch), 

o dokladovaní pozvaných prednášok (kópie pozývacieho listu, program podujatia, 

potvrdenia o účasti), dokladov o členstve v komisiách, o oponentskej angažovanosti 

a potvrdení o jazykovej skúške atď. 

1.7. Dôsledne kontrolovať pedagogickú činnosť uchádzača s rešpektovaním princípov 

ochrany osobných údajov. 

1.8. V habilitačnom konaní vytvoriť štandardizáciu požadovanej štruktúry habilitačných 

prác. 
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1.9. Tieto Opatrenia boli prerokované na rokovaní 

a) Kolégia rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

v Bratislave, n. o. dňa 7. októbra 2022,  

b) Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety   

v Bratislave n. o. dňa: dňa 7. októbra 2022.  

Z celkového počtu 20 členov vedeckej rady bolo 17 za predložený návrh. 

c) Rady pre Vnútorný systém kvality dňa: dňa 7. októbra 2022 

1.10. Tieto Opatrenia sú účinné odo dňa 7. októbra 2022 

 

 

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.                  Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

prorektor pre vnútorný systém kvality                                                   rektor 

 

 

 


