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PRVÁ KAPITOLA 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet a pôsobnosť úpravy 

Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len 

„externé posudzovanie kvality„ ) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. 

O. v Bratislave (ďalej len „VŠZaSP“) obsahuje procesy, politiky, kompetencie, práva a 

povinnosti jednotlivých stupňov organizácie a riadenia VŠZaSP vyplývajúce z obsahu 

-zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania“), 

-zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 

-štandardov a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area – ESG, 2015. 
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Článok 2 

Pramene regulácie externého posudzovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

1. Externé posudzovanie kvality VŠZaSP obsahuje aplikáciu a realizáciu dokumentov 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré obsahujú požiadavky na externé 

posudzovanie kvality ktoré budú predmetom hodnotenia VŠZaSP v období od 1. septembra 

2022, ktorými sú najmä: 

-Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

-Štandardy pre študijný program, 

-Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, 

-Metodika na vyhodnocovanie štandardov v znení zmien a doplnkov zo dňa 18. februára 2021 

2. VŠZaSP zabezpečuje externé posudzovanie kvality najmä prostredníctvom sústavného, a 

nezávislého posudzovania vnútorného systému vzdelávania s cieľom získavať objektívny a 

kvalifikovaný pohľad na vnútorné systémy VŠZaSP a ich sústavné zdokonaľovanie. 

3. VŠZaSP vytvára podmienky pre aplikovanie externého systému posudzovania kvality 

vzdelávania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o zabezpečovaní kvality 

vzdelávania v znení neskorších predpisov a príslušného zákona o vysokých školách 

uskutočňovaných najmä prostredníctvom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej len „agentúra“): 

-VŠZaSP podáva žiadosti o posudzovanie vnútorného systému kvality agentúre podľa 

pravidiel príslušných štandardov a príslušnej metodiky, 

. VŠZaSP vykonáva súčinnosť s pôsobením agentúry v jej podmienkach pri a pre plnenie 

kompetencií orgánov agentúry, 
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Článok 3 

Terminológia v procesoch externého posudzovania vnútorného systému kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

1.VŠZaSP v procesoch externého posudzovania kvality postupuje v súlade s týmito 

základnými pojmami: 

a) VŠZ a SP zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom. 

prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v 

príslušnom študijnom odbore. 

b) Vnútorný systém VŠZaSP, okrem iného, 

- ustanovuje pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného 

programu, ktoré upravujú pôsobnosť orgánov vysokej školy alebo jej fakulty pri schvaľovaní 

študijného programu, 

- zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z príslušného odvetvia 

hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na vytváraní a úprave študijného programu, 

- zabezpečujú vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent 

nadobudnúť v rámci štúdia zodpovedajúcich príslušnej úrovni národného kvalifikačného 

rámca, 

- obsahuje monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov, na ktorom sa 

podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a iné 

zainteresované osoby; pri tomto monitorovaní a hodnotení sa zohľadňujú: 

- monitoruje uplatniteľnosť absolventov, 

- ustanovuje pravidlá spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na 

uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak vysoká škola uskutočňuje študijný 

program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho 

uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, 

- zabezpečuje spoluprácu s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na 

uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak VŠZaSP uskutočňuje študijný 

program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho 

uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, 

- preukázanie kvality vysokoškolského vzdelávania obsahuje najmä komentovanie 

vnútorných predpisov VŠZaSP v systematickom uplatňovaní vo vzťahu k štandardom 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
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DRUHÁ KAPITOLA 

EXTERNÉ POSUDZOVANIE VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 

Článok 4 

Pravidelné externé posudzovanie zabezpečovania kvality v zmysle Článku 11 

Štandardov 

1. VŠZaSP zabezpečuje pravidelné externé posudzovanie kvality vnútroštátnymi subjektmi v 

rámci právneho poriadku Slovenskej republiky i v rámci nadštandardného posudzovania mimo 

právnej povinnosti. 

2. VŠZaSP pôsobí v súčinnosti najmä s agentúrou, s príslušnými zamestnávateľmi budúcich 

absolventov školy najmä v rezorte Ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny, s príslušnými nemocnicami a DSS, ktorí vystupujú ako 

hlavný odberatelia našich absolventov. 

3. VŠZaSP pozýva zástupcu sekcie vzdelávania oboch rezortov a zabezpečuje ich zapojenie 

do tvorby študijných programov. VŠZaSP zabezpečuje externé hodnotenia ako súčasť 

príloh k jednotlivým študijným programom. 

4. VŠZaSP zabezpečuje pravidelné externé posudzovanie kvality zahraničnými subjektmi 

najmä ich účasťou vo vedeckovýskumnej činnosti, v habilitačnom/inauguračnom konaní 

atď. 

5. VŠZaSP uplatňuje mechanizmy periodického hodnotenia a monitoringu zo strany 

zahraničnej evaluácie, ktorú si škola financovala a zabezpečovala v rokoch 2004, 2012, 2017, 

z ktorých zápisnice a závery sú v prílohách k bodu 23 a 11 a plánuje to zabezpečiť aj v 

budúcnosti, najmä ak legislatíva takéto hodnotenie vhodným spôsobom zohľadni pri šesť 

ročných pravidelných hodnoteniach študijných programov, resp. ich akreditácii. 

6. VŠZaSP zabezpečuje externé posudzovanie kvality prostredníctvom nezávislých 

odborníkov pre posudzovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. 

7. VŠZaSP realizuje procesné pravidlá externého posudzovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania najmä prostredníctvom svojich pracovísk a prostredníctvom Rady pre vnútorný 

systém kvality. 
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TRETIA KAPITOLA 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Externé posudzovanie vnútorného systému kvality  vysokoškolského vzdelávania 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N.O. v Bratislave 

 

a)  prerokoval Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, N. O., Bratislava dňa 25.11.2021 

b) schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

N. O., Bratislava dňa 26.11.2021 

2. Táto smernica je účinná odo dňa 01.12.2021 

 

 

 

 

 
V Bratislave dňa 26.11.2021 

 

 

 
Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v.r. 

                                                                                                  rektor 
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Príloha č. 1 

 

Štruktúry vnútorného systému na kontrolu, sledovanie kvality a ich kompetencie na VŠZaSP sú :  

1. Rada pre vnútorný systém kvality (RK) je zložená zo zástupcov  externého 

a interného prostredia .  

1.1 Externé prostredie zastupujú zástupcovia MZ SR, MPSVaR  ako dvoch rezortov, 

kde  je 90% našich absolventov , ďalej zástupca  zo zdravotníckych alebo 

sociálnych profesijných  komôr, príp. zástupca zamestnávateľov. 

1.2 Interné prostredie tvorí hlavný kontrolór, prorektor pre kvalitu , zástupcovia 

študentov a pedagógov.  

1.3 Ex offo členovia  sú zástupca AS , RK , prípadne členovia fakúlt a absolventi 

(Alumni klubu)  VŠZaSP. 

Kompetencia RK je určená v jej  štatúte  a v rokovacom poriadku.  

2. Programová rada VŠZaSP 

 Kľúčovým orgánom VŠZaSP v procese prípravy, tvorby, schvaľovania a kontroly 

študijných programov je Programová rada VŠZaSP, ktorej štatút a rokovací poriadok je 

predmetom osobitného predpisu. Je tvorená z osôb, ktoré sú mimo procesu tvorby 

študijných programov, t.j. menuje ich rektor VŠZaSP spomedzi :  

a) zástupcov  domácich a zahraničných zmluvných  partnerov a zamestnávateľov, 

b) domácich a zahraničných odborníkov mimo prostredia akademickej obce VŠZaSP, 

c)  odborníkov zo zdravotníckej a sociálnej praxe , ministerstiev a komôr, ktoré združujú 

absolventov, 

d) zástupcov Alumni klubu, t.j. bývalých študentov ako aj súčasných študentov. 

Programová rada každoročne prerokováva stav, študijnú úspešnosť , či problémy 

a výsledky hodnotenia študijných programov. Vychádza z anonymnej ankety študentov 
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podľa Zákona o VŠ ako aj správy o vybavovaní sťažností na študijné programy. Taktiež 

prerokováva  a schvaľuje nové študijné programy, ktoré neboli predmetom schvaľovania 

podľa  predpisov  platných do 31.12.2021 (VR, AS). Raz ročne je PR prizývaná na 

zasadnutia  VR a AS spravidla k prerokovávanie výročných správ , správ o pedagogickej 

a vedeckej činnosti  a správ o kvalite  vysokoškolského vzdelávania na VŠZaSP.  

3. Správna rada VŠZaSP prerokováva a schvaľuje správu o činnosti VŠ a správu 

o hospodárení  VŠ podľa Zákona o VŠ 

4. Vedecká rada VŠZaSP prerokováva najmenej 1x ročne správu rektora 

o pedagogickej činnosti a vedeckovýskumnej činnosti  a schvaľuje po vyjadrení PR  

a AS študijné programy VŠZaSP na akreditáciu. 25%- 33%  členov VR sú z externého 

prostredia  (mimo VŠZaSP). 

5. Akademický senát VŠZaSP prerokúva stav a plnenie vnútorného systému kvality  

v súlade s plánmi svojich zasadnutí. Vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality 

vzdelávania sa vyjadruje k návrhom vnútorných predpisov VŠZaSP, schvaľuje 

dlhodobý zámer VŠZaSP po prerokovaní vo Vedeckej rade VŠZaSP a jeho 

aktualizácii, schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, 

vyjadruje sa k návrhu vnútorného systému VŠZaSP pred jeho predložením Vedeckej 

rade VŠZaSP, raz za rok podáva akademickej obci VŠZaSP správu o svojej činnosti, 

ktorú zverejní na webovom sídle VŠZaSP najmenej na štyri roky. 

6. Kolégium rektora VŠZaSP  pripravuje podklady na rokovanie RK, VR a AS a 

výročné správy v zmysle vnútorných predpisov VŠZaSP a Zákona o VŠ č. 131/2002. 

Kolégium tvoria rektor, prorektori, kvestor, predseda AS, pozvaní predseda AK, 

predseda RK a predseda SR.  

7. Alumni klub VŠZaSP ( AK) zastupujem záujmy a návrhy absolventov v procese 

kvality vysokoškolské vzdelávania. Predseda AK sa  zúčastňuje zasadnutí  Kolégia 
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rektora a Rady pre vnútorný systém kvality ako aj pri schvaľovaní študijných 

programov v Programovej rade a Vedeckej rade.   
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Príloha č. 2 

 

Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ  a PDCA cyklus 

1. Periodické hodnotiace správy o stave vysokej školy – vnútorné      

a) Výročná správa o činnosti vysokej školy v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách  (pre MV, termín: do 31. 5.)  

b) Výročná správa o činnosti vysokej školy podľa zákona č. 131/2002 (pre MŠVVaŠ 

SR, termín: do 31. 10.) 

c) Výročná správa o činnosti vysokej školy o výskume a vývoji  (každoročne pre 

Štatistický úrad SR, termín do 30.6.) 

d) Výročná správa o činnosti vysokej školy o hospodárení s dotáciami na štipendiá (pre 

MŠVVaŠ SR, termín do 15.4.) 

e) Ročná správa o absolvovaní špecializačného štúdia. (pre MZ SR, termín do 31. 12.) 

f) Ročná štatistická správa o študentoch a učiteľoch. (určené pre UIPŠ, termín: 31.10.) 

g) Správa o publikačnej činnosti, edičnej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti. 

(určené pre VR VŠ, termín do 31.12.) 

h) Správa o stave vysokej školy, vypracovaná Akademickým senátom VŠ. Termín do 

30.6. nasledujúceho roku (určená pre akademickú obec) 

i) Vnútorná hodnotiaca (implementačná) správa o vnútornom systéme 2022 – 2030. 

(určené pre SAAVŠ) 

 

2.  Periodické hodnotiace správy o stave vysokej školy – externé   

a) Hodnotiace správy Akreditačnej komisie SR, každých 6 až 8 rokov (Akreditačné 

komisie v roku 2008 a 2016) 

b) Hodnotiaca správa medzinárodnej evaluácie, každých 6 rokov  (2003, 2008, 2012, 

2017) vypracováva 5-členná medzinárodná skupina odborníkov z verejného 
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zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnej medicíny a psychológie a sociálnej 

práce. 

c) Správy o priebežnom dohľade (vypracuje SAAVS každé 2 roky) 

d) Hodnotiace správy SAAVS (vnútorný systém, kritéria, študijné programy, HaI)     

Správy sú určené pre vysoké školy, pre akademickú obec, pre MŠVVaŠ SR, MV SR, MZ SR, 

SAAVS (uvedené v zátvorke). V predkladanej správe je uvedené kto ju vypracoval a v akom 

cykle (menej ako rok, rok, 2 roky atď). 

 

Záver 1 

1. Plánovací, vytvárací, korekčný cyklus (planning, devalopment  and correction and 

control cykle - PDCA) je pri správach  bodu 1 (Vnútorné periodické hodnotenie),   

spravidla 1 rok, pri externom 2 – 6 rokov) 

 

2. V hodnotiacich správach sa vyhodnocovali najmä: 

a)    proces učenia, výučby t. j. pedagogickej práce a tvorivej činnosti  

b)   záujem o štúdium, koľko študentov je zo zahraničia a jeho porovnanie s inými 

vysokými  školami (údaje z UIPŠ)  

c) atribút ocenení a ohlasoch na vedeckú a tvorivú činnosť. 

d) projekty a humanitná služba (commity service) a získanie prostriedkov (fundrising) 

na plánované činnosti 

e) misiu a víziu vysokej školy a ich plnenie   

f) kritérium kvality (QC) na vysokej škole  
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Medzinárodné akreditácie :  Medzinárodná akreditácia z roku 2004 

Medzinárodná akreditácia z roku 2008 

Medzinárodná akreditácia z roku 2012 

Medzinárodná akreditácia z roku 2017 

 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/INTL-ACRD/2017-Final_Accreditation.pdf

