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Správa hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažnosti za mesiace  6. – 10. 2013 

 

A.  Úvod 

 V mesiacoch jún, júl, august, september a október 2013 došlo na VŠ ZSP sv. Alžbety 

sedem sťažnosti, z toho päť anonymných a dve podpísané. Priemerne ide o  jednu  sťažnosť 

za mesiac na  desaťtisíc študentov. Šesť z nich bolo vybavených,   z toho dve opodstatnené 

a jedna je v riešení. Štyri  anonymné sťažnosti  po šetrení boli zistené ako neopodstatnené.  

B.  Jednotlivé sťažnosti 

B.1   Kvalita výučby predmetu Ročníková práca na DP Michalovce, anonymné podanie 

 Michalovce. 

 Šetrením dostupných sťažnosti bolo zistené, že predmet je hodnotený priemerom 1,5 – 

 1,9    z 1-5 a nie je rozdiel v hodnotení oproti iným predmetom. Ani jeden študent 

 nebol hodnotený horšej kvality ako 3. Sťažnosť bola uzatvorená ako neopodstatnená. 

B.2  Anonymný list z Košíc zaslaný na MŠVVaŠ SR, RVS, a SRK, ktorý písal v mene 

 študentov externý učiteľ ÚSVAZ PPG v Prešove. 

 Počet diplomových prác max. 5 bakalárskych  a max. 5 diplomových (spolu má 10) na 

 1 školiteľa. Nejde o svojvoľné odporúčanie  rektorátu, ale o nové kritéria akreditačnej 

 komisie ( KSPB1 -11). Vysoká škola dosiahla v rankingu  spoločenských vied priemer 

 KA 2010 prvé miesto v spoločenských vedách A  a štvrté miesto  v zdravotných 

 vedách (B + z 11 fakúlt a VŠ). 

 V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)  z desiatich VŠ 

 postúpila na 3-5 miesto, takže udanie o umiestnení na chvoste, ratingu  je 

 vykonštruované a nepravdivé a bolo postúpené na prokuratúru, ako podozrenie na 

 trestný čin ohovárania.   

B.3      List Matice Rómskej (nepodpísané podanie). 

 Rating  VŠ 3-5 miesto vo vzdelávaní  VŠ (2010 – 2011 ARAA) je v rozpore 

s tvrdením anonymu odoslaného z mailu doc. Lorana. Údaj o zamestnanosti  je tiež 

nepravdivý. V študijných odboroch zdravotno-sociálnych potrieb  podľa ARRA 2011-

2012 je zamestnanosť od 0,6 – 5,4 t.j.  druhá najnižšia  spomedzi všetkých študijných 

odborov. Podanie Matice Rómskej sme odstúpili  orgánom polície s podozrením na 

trestný čin ohovárania a poškodzovania cudzích práv.  

B.4   Anonymné podanie odoslané z Lubeníka vo veci udania na skupinu  Mgr. štúdia 

 z verejného zdravotníctva (VZ) v Košiciach namieta, že študijný program VZ je 

 otvorený v Prešove. Opakovanými  neohlásenými kontrolami na DP v Košiciach  sa 

 Mgr.  skupina nezistila. 15 členná skupina  na VZ,  študuje v 2. ročníku Bc. v  

 Prešove,  kde boli fyzicky študenti aj skontrolovaní. V Košiciach študuje cca 20 



 študentov vysokej školy, ktorí sa učia na LF UPJŠ,  časť  ich vysokoškolských  

 učiteľov sú našimi zamestnancami ÚSVAZ PPG v Prešove,  avšak zákon neporušujú, 

 pretože ich zapísaných 1,99 PP úväzkov je v súlade s novelou Zákona 132/2002 Z. z. 

B.5  Sťažnosť proti výsledku hodnotenia obhajoby záverečnej práce v odbore VZ  bola 

 riešená ako  opodstatnená.  

B.6  Sťažnosť na neumožnenie opravného termínu z ošetrovateľstva  bola opodstatnená 

B.7  Sťažnosti na obťažovanie študentky respektíve učiteľa VŠ sú v šetrení a čakáme na 

 výsledky podania trestného oznámenia učiteľa  na trestný čin ohovárania. 

C . Záver 

 Zo siedmich sťažností boli opodstatnené dve  podpísané! Štyri sťažnosti boli 

nepodpísané a napriek  tomu  boli prešetrené útvarom hlavného kontrolóra. V troch prípadoch 

sa riešili s kontrolnými orgánmi ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu alebo 

ministerstva zdravotníctva a boli neopodstatnené. Jedná anonymná sťažnosť je ešte v riešení. 

C. 1   Sumár 

C.2   Ďalší postup šetrenia 

 V dvoch  anonymných sťažnostiach  z piatich boli uvádzané zámerne skresľujúce  

 údaje o našej vysokej škole a ostatných VŠ, pričom správne údaje sú všeobecne známe 

 a dané na webovej stránke www.arra.sk, www.minedu.sk, www.akredkom.sk.  

 Uvádzame, že hoci anonymní autori mali k dispozícii  z dostupných zdrojov údaje 

 správne,  tieto hrubo skreslili,  resp. lživo napísali udania na MŠVVaŠ SR. Rektorát 

 VŠ podal,  na zatiaľ neznámych autorov respektíve ich odosielateľov zo  známych 

 mailov: 

 a) civilné žaloby, 

 b) trestné oznámenie na podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania, 

 c) oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci 

     orgánom prokuratúry, polície a ministerstva. 

C.3  V dvoch opodstatnených sťažnostiach boli prijaté  nápravné opatrenie, zrušený 

 výsledok  štátnej skúšky respektíve určenie nových termínov  a vymenovanie  novej 

 skúšobnej komisie. 

C.4  Výzva 

 Vyzývame študentov a zamestnancov, aby namiesto písania anonymov v  mene 

 študentov, využili inštitút sťažnosti podľa Zákona o sťažnostiach č.9/2010 Z. z.  

 Od 1.11.2013 bude vysoká škola šetriť IBA  podpísané sťažnosti podané v zmysle 

 Zákona o sťažnostiach a zákona VŠ 2012-6-10/2013 bude VŠZaSP sv. Alžbety 

 anonymné podanie  postupovať  automaticky bez šetrenia orgánom polície.  

 

 

V Bratislave, dňa 30. 10. 2013                                              Ing. Miroslav Kollár  

       hlavný kontrolór VŠZaSP sv. Alžbety 

http://www.minedu.sk/

