
 
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY 

 

 

 

 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ 

PRÁCE SV. ALŽBETY ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava, máj 2021 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava, máj 2021 



 

 

OBSAH 

 
 

I.   Základné informácie o vysokej škole 

II.   Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelaní 

III.   Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 

IV.   Habilitačné konanie a konania na vymenúvanie profesorov 

V.  Zamestnanci vysokej školy 

VI. Podpora študentov 

VII. Podporné činnosti vysokej školy 

VIII.    Rozvoj vysokej školy 

IX.    Medzinárodné aktivity vysokej školy 

X.  Systém kvality 

XI. Kontaktné údaje 

XII. Sumár (Executive summary) 

XIII. Prílohy 



Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian - podpredseda 

Mgr. Monika Dancáková 

PhDr. Zuzana Nagy Gažová 

doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. - podpredseda 

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. - predseda 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. 

RNDr. Mgr. Milica Páleniková 

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

I. Základné informácie o vysokej škole 
 

 

Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

 

 

Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy 

ani medzi odborné vysoké školy 

 

Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 

 

 

Poslanie vysokej školy: Hlavným cieľom Vysokej školy je vychovávať zdravotníckych a sociálnych 

pracovníkov pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, charitatívne a misijné 

aktivity. 

 

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety: 
Rektor: 
Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 

 
Prorektori: 
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

prorektor pre právne záležitosti 
 

prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD., MPH, MHA 
prorektor pre študijné záležitosti 

 
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. 

prorektor pre pedagogickú činnosť 
 

 

 

Kvestor: Mgr. Rastislav Hochman 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT VŠZaSP sv. Alžbety 

zamestnanecká časť akademickej obce: 

 



Bc. Simona Bartková 

Jana Iglarčíková 

Jaroslava Kubačková 

Ing. Janka Pavlovičová Ivašková 

 Mgr. Monika Tóthová  

 

 

študentská časť akademickej obce: 

Bc. Juraj Bago - podpredseda 

 

 

VEDECKÁ RADA VŠZaSP sv. Alžbety: 

1. prof. PhDr. Robert Babeľa, PhD., MBA 

2. Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH - predseda 

3. prof. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 

4. prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 

5. prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 

6. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. 

7. doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

8. prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD., MBA 

9. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. 

10. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

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

 

 

Zahraniční a externí členovia 

1. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD Grécko-kat. teologická fakulta, PU v Prešove 

2. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  Lekárska fakulta, UK v Bratislave 

3. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín 

4. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Lekárska fakulta, UJPŠ v Košiciach 

5. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. SZU Banská Bystrica 

 

 

 

SPRÁVNA RADA VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. - 

predseda prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 



prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, 

PhD. Dr. h. c. Ing. Milan Fiľo, 

PhD. 

prof MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
 

 

 

Súčasti VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

 

A Fakulty: 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové 

Zámky Fakultný inštitút bl. P. P. Gojdiča v Prešove 

Fakultný inštitút Misiológie a tropického zdravotníctva sv. Jána 

Pavla II. Fakultný inštitút sv. Jana Neumana, Příbram, ČR 

Fakultný inštitút M. Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko 
 

 

B Pedagogické a vedecké ústavy: 

- MUDr. Pavla Blahu v Skalici 

- Sv.Pátra Pia, Piešťany 

- Bl. Jána Havlíka, Skalica 

- Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske 

- Božieho Milosrdenstva, Žilina 

- Tomislava Kolakoviča, Trstená 

- Bl. V. Hopku, Spišská Nová Ves 

- Sv. Don Bosca, Banská Bystrica 

- Bl. L. Strattmanna Batthyányho, Dunajská Streda 

- Kráľovnej Pokoja z Medžugorja, Bardejov 

- Jána Husa, Praha 

- Sv. Maximilána Kolbeho, Phnom Penh 

- Bl. Z. G. Mallu, Košice 

- Sv. Sáry Salkaházi, Rožňava 

- Sv. Anny Kolesárovej, Rimavská Sobota 

- Sv. M. D. Trčku, Michalovce 

 

 

C Katedry 

- Ústav Sociálnej práce 

- Ústav Zdravotných vied 



- Ústav s programami OSE, ZT, ZD, LVM, FYZ, 

- Ústav Preventívnej Medicíny 

- Slovenský tropický inštitút 

- Ústav pre matku a dieťa PP Freyberga 

- Katedra Psychológie 

- Katedra Práva 

 

 

 

Disciplinárna komisia VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

 

VŠZaSP sv. Alžbety nemá stále/pevné zloženie disciplinárnej komisie, disciplinárna komisia je 

zostavovaná na základe menovacieho dekrétu. Rektor VŠ menuje disciplinárnu komisiu v závislosti 

od konkrétneho disciplinárneho priestupku. Disciplinárny poriadok má VŠ zverejnený na webovej 

stránke. 

V roku 2020 VŠZaSP sv. Alžbety neriešila žiadny disciplinárny priestupok. 
 
 
 
 

II. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelaní 

 

Na našej vysokej škole je možnosť výberu z 82 študijných programov I, II. a III. 

stupňa štúdia. Z toho 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov 

zahraničných a 61 vedeckých projektov. Ponúkame možnosť odbornej praxe pre študentov 

v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, 

Kambodža, Vietnam atd\) a študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu 

v angl. jazyku). Na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných. 

Počas posledných komplexných akreditácií bola v roku 2008 a 2015 zaradená v 

spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii A- a v lekárskych vedách A a bola 

zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu. Minister školstva udelil našej VŠ 3x 

(2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 

lx Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja. 

Vysoká škola bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej 

univerzity a v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA). 

 

Organizácia štúdia sa uskutočňuje v zmysle vysokoškolského zákona a študijného 

poriadku VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

Akademický rok sa spravidla: 



- začína 1. septembra bežného roka a 

- končí 31. augusta nasledujúceho roka 

- člení na zimný a letný semester a hlavné prázdniny 

- každý semester sa skladá: 

° z výučbovej časti (obsahuje najmenej 10 a najviac 15 výučbových týždňov) 

° zo skúškového obdobia (trvá najmenej mesiac) 

 

 

Výučba: 

- základnými formami sú: prednášky, konzultácie, semináre, cvičenia, praktické cvičenia, 

odborná prax, exkurzie, odborné práce, semestrálne práce, kurzy špeciálne výcviky, 

organizované a kontrolované samoštúdium 

- predmet študijného programu môže byt' vyučovaný súčasne viacerými formami 

 

Kreditový systém štúdia: 

- umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním 

študijných predmetov 

- štandardná záťaž študenta: 

- za celý akademický rok najmenej 60 kreditov 

- za semester najmenej 30 kreditov 

- kredity: 

• číselné hodnoty pridané k predmetom - charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich 

úspešné absolvovanie 

• študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu 

• za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz 

• získané kredity za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, akumulujú) 

• jednou z podmienok pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu kreditov 

študijného programu 

● celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia závisí od 

štandardnej dĺžky štúdia daného štud. programu a je najmenej 60 kreditov za každý 

stanovený rok štandardnej dĺžky štúdia nezávisle od stupňa, do ktorého je študijný 

program zaradený 

• kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program 

• ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe 

zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu 

výsledkov VŠ na ktorej ich získal 

• celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho 



jednotlivých stupňoch: 

a) bakalárske štúdium - 180 kreditov 

b) magisterské štúdium (inžinierske) - 120 kreditov 

c) doktorandské štúdium - 120 kreditov do vykonania dizertačnej skúšky 

• prenos predmetov z jednotlivých rokov štúdia na našej VŠ je možný len so súhlasom rektora 

● študent musí absolvovať všetky predpísané predmety v aktuálnom akademickom roku 

• každý predmet môže študent absolvovať na riadny termín alebo dva opravné (ďalší 

opravný termín povoľuje rektor resp. dekan na základe žiadosti) 

 

Študijný program, študijný plán: 

- študijný program vysokej školy je zostavený tak, aby študent získal počas štúdia 

všetky predpísané povinné aj voliteľné predmety 

- študijný plán študenta určuje, aké predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich 

časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov 

- súčasťou študijného programuje odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, 

aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v 

štandardnej dĺžke 

 

Predmety študijného programu: 

- každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci vysokej školy svojim kódom a 

názvom a je koncipovaný ako jednosemestrový 

- základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v identifikačnom liste predmetu 

• kreditová dotácia, 

• formy výučby a ich hodinové dotácie 

● vyučujúci, 

• podmieňujúce predmety, podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia, 

• obsah predmetu 

• kontrolné časti (etapy) predmetu, 

• zoznam študijnej literatúry, informačné zdroje, 

• rozvrhové údaje (semester, čas a miesto konania...) 

- predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozdelené na: 

● povinné - ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej etapy štúdia, 

časti štúdia alebo celého študijného programu, spravidla sú len také, ktoré sa vyučujú na 

vysokej škole 

• povinne voliteľné - úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov je 

podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu, 



• výberové - predstavujú ostatné predmety v študijnom programe, ktoré si študent má 

možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v 

príslušnej časti štúdia 

- vypracovanie záverečnej práce alebo diplomovej práce vrátane jej obhajoby sa 

považuje za absolvovanie jednotky študijného programu (predmetu), hodnotí sa a 

prideľujú sa mu kredity 

- samotná obhajoba záverečnej práce alebo diplomovej práce a absolvovanie štátnej 

skúšky sa nepovažuje za absolvovanie jednotky študijného predmetu - za absolvovanie sa 

kredity neprideľujú 

- štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného 

plánu študenta pod vedením školiteľa, ktorý ho zostavuje a predkladá na schválenie 

rektorovi vysokej školy. 

 

A. Počet študentov vysokej školy k 31.10.2020 sa nachádza v tabuľke č. 1 v 

Tabuľkovej prílohe výročnej správy. 

Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) je uvedený v tabuľke č.1a v 

Tabuľkovej prílohe výročnej správy. 

B. Prehľad počtu študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 

2019/2020 sa nachádza v tabuľke č.2 v Tabuľkovej prílohe výročnej správy. 

C. Prehľad Prijímacích konaní na študijné programy v prvom stupni a v spojenom 

prvom a druhom stupni v roku 2020sa nachádza v tabuľke č.3a. 

Prehľad Prijímacích konaní na študijné programy v na študijné programy v druhom 

stupni v roku 2020 sa nachádza v tabuľke č.3b. 

Prehľad Prijímacích konaní na študijné programy na študijné programy v treťom stupni v 

roku 2020 sa nachádza v tabuľke č. 3c v Tabuľkovej prílohe výročnej správy. 

 

 

 

 

 

III. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

vysokej školy 

 

 

   Vedeckovýskumná činnosť pracovísk vysokej školy je zameraná na 8 hlavných 

činností: 

 



- Laboratórna medicína a diagnostika tropických chorôb 

- Tropické verejné zdravotníctvo – akútne situácie vo VZ 

- Misijná a charitatívna práca s migrantmi 

- Sociálna práca s bezdomovcami 

- Sociálna práca a ošetrovateľstvo u seniorov 

- Prenatálna a perinatálna medicína 

- Výživa a zubná technika ako súčasť KS o seniorov 

- Psychológia katastrof 

 

 

Zoznam domácich a zahraničných grantov a prehľad finančných prostriedkov na 

výskumné projekty získané v roku 2020 sa nachádza v tabuľke č. 19 a 20 v Tabuľkovej 

prílohe výročnej správy. 

 

 

 

IV. Habilitačné konanie a konania na vymenúvanie profesorov 

 

     Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2020 sa  

nachádza v tabuľke č. 7, zoznam vymenovaných docentov za rok 2020 sa nachádza 

v tabuľke č. 8 v Tabuľkovej prílohe výročnej správy o činnosti vysokej školy.  

 

 

 

V. Zamestnanci vysokej školy 

 

     Vysoká škola má z celkového počtu 307 pedagógov: 52 zahraničných (17%) a to: 

22 Česko,  8 Poľsko, 2 Maďarsko, 4 Rakúsko, 1 Švajčiarsko, 1 Nemecko, 2 Malajzia, 8 

Keňa, 2 Kambodža a 2 USA. 

        Prehľad výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené 

v roku 2020 s a nachádza v tabuľke č. 9 Tabuľkovej prílohy výročnej správy. 

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov je vykázaná v tabuľke 

č. 10 Tabuľkovej prílohy výročnej správy. 

 

 

 



VI. Podpora študentov 

 

  Vysoká škola ponúka svojim študentom kvalitnú prípravu na ich budúce profesijné 

pôsobenie v širokom spektre študijných programov. Úspešnosť tejto prípravy možno 

hodnotiť aj slovenskou štatistikou nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Naša VŠ 

patrí medzi školy s najnižším percentom nezamestnaných. Kvalita ponúkaného a 

poskytovaného vzdelávania, ako aj ďalšie „služby" (Univerzitné pastoračné centrum bl. 

Zdenky Schelingovej, Centrum sociálneho poradenstva pre študentov a priateľov VŠZaSP 

sv. Alžbety, univerzitný časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum, ALUMNI program, 

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, VŠ pracoviská odbornej praxe...) pre 

študenta, sú orientované na zvýšenie atraktívnosti budúcich absolventov VŠZaSP sv. 

Alžbety pre potreby spoločenskej praxe.  

Na tomto mieste poskytujeme našim študentom - budúcim absolventom, 

hľadajúcim už počas štúdia perspektívne uplatnenie vo svojom odbore, aktuálne informácie: 

• o pracovných príležitostiach najmä v sociálno-zdravotníckej oblasti, verejnej správe, 

zariadeniach SS a SPO, MVO... v priebehu štúdia i po ukončení štúdia 

• o možnostiach odbornej praxe, dobrovoľníctva, spolupráce na projektoch 

 

Spoločnostiam, firmám a zamestnávateľom, hľadajúcim perspektívnych odborníkov  

pomôžeme osloviť našich študentov - budúcich absolventov a sprostredkovať im: 

● voľné pracovné pozície najmä v sociálno-zdravotníckych odboroch 

 

 Vysoká škola v roku 2020 dostala od MŠVVaŠ SR dotáciu v sume 360 230 EUR, 

na motivačné štipendiá podľa §96a, ods.1, písm. a) 250 380 EUR, na motivačné štipendiá 

§96a, ods.1, písm. b) 109 850 EUR.   

 

 

VII. Podporné činnosti vysokej školy 

 

Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie pedagogického a vedecko-

výskumného  procesu vysokej školy. 

 

     Hlavným cieľom knižnice je uspokojovanie informačných potrieb študentov a 

pracovníkov vysokej školy poskytovaním knižnično-informačných služieb širokého rozsahu 

s využitím najnovších informačných technológií. 

 



     Knižnica sa špecializuje na budovanie knižničného fondu zameraného na literatúru z 

oblasti zdravotníckych a sociálnych vied (knihy, monografie, encyklopédie, slovníky, 

učebnice). 

 

    K dispozícii sú domáce a zahraničné periodiká zodpovedajúce študijným odborom 

vysokej školy, ako aj spoločenskovedné periodiká z oblasti literatúry, kultúry a príbuzných 

odborov. 

 

 

 

VIII. Rozvoj vysokej školy 
 

 

Vysoká škola v roku 2020 prijala doplnený dokument schválený vedeckou radou o 

rozvoji a internacionalizácii VŠ o tieto priority: 

 Zvyšovanie počtu zahraničných študentov (VŠ má t. č. viac ako 25 % študentov zo 

zahraničia, je na 2. mieste v SR hneď za UK) z oblasti kde žijú zahraniční Slováci 

(Pennsylvánia - Scranton, Srbsko - Báčsky Petrovec, Rumunsko - Oradea, Nadlak, 

Chorvátsko – Osijek, Maďarsko – Pilis, Rakúsko – Viedeň.) 

 Uzatvorenie zmlúv o pomoci a spolupráci pri výučbe ošetrovateľstva a sociálnej práce 

s novými kandidátskymi krajinami do EU (Ukrajina, Albánsko, Srbsko, Bosna). 

 Zahraničné výskumné projekty, orientovať na ohrozené skupiny (migranti, deti z 

ulice, ľudia bez domova) t. č. otvárame projekty na vedu a výskum sociálnej patológie 

v Burundi a východnej Keni, pre migrantov v Libanone a Arménsku – Náhorný 

Karabach). 

 Medzinárodný výskum projektov, na identifikáciu nových liekov proti 

tropickým chorobám u sirôt a detí z ulice, so zameraním na maláriu, HIV a 

TBC (Kambodža, Sudán, Mozambik). 

 

 
A. Vedecké projekty financované z vlastných zdrojov vysokej školy: 

 

1. Sirotinec sv. Ondreja DongLac, Hanoi, Vietnam 

2. Detský domov Thien An v delte Mekongu, Vietnam 

3. Pomoc HIV pozitívnym sirotám vo Vietname 

4. Liečebný domov pre deti s HIV/AIDS, House of Smile, Phnom Penh, Kambodža 

5. Klinika sv. Maximiliána Kolbeho, House of Family, Phnom Penh, Kambodža 

6. Detská klinika bl. Petra Pavla Gojdiča pre deti s HIV/AIDS, Kambodža 



7. House of Family I pre deti s HIV/AIDS, Sihanoukville, Kambodža 

8. House of Family II pre deti s HIV/AIDS, Sihanoukville, Kambodža 

9. Adopcia na blízko pre Kambodžu, Dvojfarebný svet 

10. Školský projekt Kommar Chlad AnDong, Kambodža 

11. Zubná starostlivosť, Palau 

12. Antimalnutričný program Manvi, India 

13. Nava Sanidhya Children's Home, India 

14. Deti monzúnu - Pomoc deťom ulice, Bambaj 

15. Posilňovanie postavenia chudobných mladých ľudí zo slumov v Dilí, India 

16. Nemocnica sv. Jozefa - výjazd mobilnej kliniky do okolitých dedín, Bijapur, India 

17. Zdravotné stredisko Loyola, Jagir Pannur, India 

18. Podpora vzdelávania detí v Indii 

19. Stavba inžinierskych sietí pre obete tajfúnu v Mjanmarsku 

20. Stavba zdravotného strediska Panny Márie Pomocnice v Oon-Pyin 

21. Stavba vodovodu v odľahlej farnosti Piyn Oon 

22. Konvent sv. Jozefa pre siroty v Mogok Mjanmarsko 

23. Edukácia mládeže z chudobnej štvrte v Yangoon 

24. Podpora obetí tajfúnu, Filipíny 

25. Sociálna služba sv. Františka odkázaným, Kirgizsko, Biškek, Talas 

26. Denný stacionár pre bezdomovcov, Kazachstan, Alma-Ata 

27. Domov pre deti v Kapčagaji, Kazachstan 

28. Pomoc hendikepovaným deťom v Arménsku, Jerevan, Spitak 

29. Detský domov sv. Alžbety, Seredne, Ukrajina 

30. Karitas Omsk, pomoc znevýhodneným skupinám, Rusko 

31. Útulok pre bezdomovcov svätého Františka, Ruská federácia, Usurijsk 

32. Voľnočasové aktivity pre mládež vo Farnosti Riazaň, Ruská federácia, Riazaň 

33. Humanitárna pomoc obetiam občianskej vojny, Sýria 

34. Zdravotno-sociálne centrum sv. Charlesa de Foucault, Libanon 

35. Mobilná škola (autobus) Sanaá, Jemen, Sanaá 

36. May's Meals - Strava pre chudobné deti v školách, Libéria, Monrovia 

37. Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Keňa, Srbsko, Kambodža 

38. Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Rumunsko, Nemecko, 

Česká republika 

39. Zlepšenie prístupu k vysokoškolskému vzdelania pre sociálne slabé 

skupiny obyvateľstva v Keni, Nairobi 

40. Základná internátna škola sv. Filipa Neriho, Joska, Keňa 

41. Rehabilitačné centrum sv. Terezy, Keňa 



42. Ushirikiano centrum, Keňa 

43. Klinika pre chudobných sv. Rafaela, Mihango, Keňa 

44. VCT centrum a laboratórium na prevenciu HIV/AIDS, Mukuru, Keňa 

45. Centrum pre podvýživené deti Nepoškvrnenej Panny Márie, Nairobi, Keňa 

46. Antimalnutričné centrum sv. Charlesa Lwangu Lunga Lunga slum, Keňa 

47. Podpora vzdelávania chudobných detí, Keňa, Nairobi/Slovensko, Bratislava 

48. Antimalnutričný program a nemocnica v Muhoroni, Keňa 

49. Detské rehabilitačné centrum sv. Kizita a sv. Gianny Beretty pre chlapcov 

ulice v Mihangu, Keňa 

50. Budovanie inštitucionálnej kapacity detského centra poskytujúceho sociálnu 

ochranu deťom ulice v Mihangu, Keňa 

51. Rehabilitačné centrum bl. Zdenky Schellingovej pre dievčatá ulice v Utawale, Keňa 

52. Dom nádeje sv. Bakithy, resocializačné centrum pre dievčatá z ulice, Eldoret, Keňa 

53. Zdravorné centrum a pôrodnica Sisto Mazzoldi,Rongai/Nakuru, Keňa 

54. Detské rehabilitačné centrum Boh s nami pre chudobné dievčatá a siroty v 

Githurai, Keňa 

55. Klinika bl. Ladislava Battyányho-Strattmanna, Eldoret, Keňa 

56. Škola sv. Don Bosca, Čad 

57. Podpora projektov Slovenských Saleziánov Savio, Južný Sudán, Wau 

58. Nemocnica Panny Márie Fatimskej v Gordime, Južný Sudán 

59. Základná škola sv. Daniela Južný Sudán, Northern Bahr al Ghazaal, Gordim 

60. Zdravotno-vzdelávacie projekty Vysokej školy sv. Alžbety a Saleziánov Don 

Bosca, Južný Sudán, Wau 

61. Nemocnica Marialou, Južný Sudán 

62. Podpora malého podnikania v Kongu 

63. Vzdelaním pre lepší život, Etiópia 

64. Nemocnica v Buraniro, Burundi 

65. Detský domov pre siroty a podpora správnej nutrície, Burundi 

66. Nemocnica v Murango, Burundi 

67. Nemocnica sv. Sáry Salkházyovej, Rutovu, Burundi 

68. Zdravotná starostlivosť pre chudobných v Gasure, Burundi 

69. Poliklinika v Shelui a Základná škola sv. Desidera, Tanzánia, Shelui 

70. Detská HIV klinika Jána Pavla II. v Buikwe, Uganda 

71. Podpora pre podvyživených v Ugande, akcia kozy, Uganda, Adjumani 

72. Detský domov sv. Cecílie, Lesotho 

73. Klinika st. Clementine Annuarite, Bigugu, Rwanda 

74. Antimalnutričný projekt v Kibeho, Rwanda 



75. Zdravotno - sociálne centrum pre HIV pozitívne ženy v Zimbabwe, Gweru 

76. Poliklinika st. Vincent de Paul v Sangrelaya, Honduras 

77. Studne pre Haiti 

78. Poľnohospodársky projekt Bois de Laurence, Haiti 

79. Klinika sv. Mikuláša v Mole st. Nicolas, Haiti 

80. Sirotinec pre indiánskych chlapcov v San Ignaciode Velasco, Bolívia 

81. Misijné centrum pre deti a mládež v rómskej osade Jarovnice, Slovensko 

82. Ambulancia pre ľudí bez domova OZ Vagus a Ošetrovňa sv. Alžbety, 

Slovensko, Bratislava 

83. Azylové centrá, Malacky, Dolná Krupá, Slovensko 

84. Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa, Slovensko 

85. Stavba nových domov v rómske osade v Kojaticiach, okres Prešov, Slovensko 

86. Domy pre rómske rodiny, okr. Kežmarok, Slovensko 

87. Domov Božieho Milosrdenstva Panny Márie Pokoja, Jarná, Slovensko 

88. Dom sociálnych služieb Jána Havlíka, Skalica, Slovensko 

89. Komunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti v obci Blatné Remety, Slovensko 

90. Združenie Dobrota sv. Alžbety 

91. Charity shop bazár sv. Alžbety 

92. Občiansko - mediačná poradňa Sekvoja, Slovensko 

 

 

B. Projekty financované z dotácie na rozvoj vedy a výskumu na vysokej 

škole: (MZV SR) 

Názov: Zníženie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu k odbornému 

vzdelávaniu v Keni 

Cieľom projektuje znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku 

kvalitnému vzdelaniu a získavaním praktických zručností. Zameranie je na dva 

špecifické ciele: 

(1) zvýšenie počtu mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie na trhu práce 

(2) podpora samostatnej zárobkovej činnosti mladých ľudí a ich integrácia na trhu 

práce. Projekt rozšíri inštitucionálnu kapacitu resocializačného centra St. Kizito 

Children Center a bude poskytovať odborné vzdelávanie v najžiadanejších profesiách a 

to v drevárstve, murárstve, krajčírstve a kaderníctve. 

Implementácia projektu tiež zvýši zamestnateľnosť a uplatniteľnosť absolventov školy 

tým, že posilní ich konkurencieschopnosť a vytvorí tak väčšie predpoklady na 

zamestnanie v remeselnom odvetví. Priami beneficienti projektu budú 156 študenti 

(predpokladá sa vyškolenie 60 chlapcov a 96 dievčat) stredného odborného vzdelávania 



a 4140 žiaci základných škôl. 

 

Názov: Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej 

školy Projekt sa zameriava na skvalitnenie výučbového procesu v Keni a reaguje tak na 

prebiehajúcu reformu školského systému. 

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a integrácie mladých ľudí na trhu práce 

prostredníctvom podpory digitálneho vzdelávania a podnikateľských zručností. Predkladaný 

projekt vytvorí podmienky pre digitálne vzdelávanie ako reakcia na novú školskú reformu v 

krajine. Projekt je zameraný na 400 žiakov základnej školy, ktorí nemajú žiaden kontakt s 

digitálnou technológiou v súčasnosti. Implementáciou projektu sa zvýši ich digitálna 

gramotnosť. 

 

Projekt dosiahne tieto výsledky: 

 

 

Výsledok 1. Škola poskytujúca kvalitné základné vzdelávanie v modernizovaných 

učebniach, s využitím inovatívnych metód. 400 žiakov sa bude vzdelávať pomocou 

digitálnych technológií, absolvuje výuku informatiky. 200 žiakov na vyššom stupni 

absolvuje výučbu základov podnikania zameraných na budovanie podnikateľských 

zručností, čo zvýši ich konkurencieschopnosti na trhu práce. 

V rámci projektu sa vyškolia 20 učitelia základnej školy na využitie digitálnej 

technológie vo výučbe a vo využívaní inovatívnych pomôcok v jednotlivých 

predmetoch. Získajú certifikát a budú mať kapacitu pracovať s novozavedeným 

školským kurikulom. 

 

Výsledok 2. Poskytovanie moderného vyššieho stredného vzdelávania pre žiakov 

základnej školy - Fáza 1. Lokálny partner vytvorí podmienky na rozšírenie výučby o 

stredoškolské vzdelávanie. Výsledok bude naplnený postavením prvej budovy strednej 

školy (učebňa informatiky, 1 nová trieda a knižnica) v areáli základnej školy. 

Kombinácia základnej a strednej školy ako inštitúcie poskytujúcej spoločné 

vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou novej schválenej reformy vzdelávania. 

 

Na dosiahnutie uvedených výsledkov bude potrebné realizovať nasledovné aktivity: 

• zakúpenie a inštalácia didaktickej techniky do existujúcich 2 tried základnej školy, 

• školenia pre 20 učiteľov na digitalizáciu výučby 

• vypracovanie sylabov na výučbu informatiky pre žiakov základnej školy 

• realizácia inovatívnej výučby, základov podnikania a informatiky pre 400 žiakov 



• nákup pozemku na výstavbu učební a knižnice 

• výberové konanie na zhotoviteľa stavby 

• stavba učebne informatiky, 1 novej triedy a knižnice 

• zariadenie a vybavenie 2 nových učební a knižnice 

 

Implementácia projektu povedie v konečnom dôsledku k uplatneniu sa študentov na trhu  

práce a bude mať trvalo udržateľnú hodnotu. Po skončení implementácie projektu  

koordináciu a riadenie prevezme lokálny partner. 

 

Názov: Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial 

Projekt sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu najmä vnútorných presídlencov v 

Južnom Sudáne. 

Cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov. 

Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej pediatrickej 

starostlivosti a nutričnej podpory ako reakcia na aktuálnu situáciu v krajine. Projekt je 

zameraný na 90 000 obyvateľov v regióne Agangrial, z ktorých väčšia časť sú vnútorní 

presídlenci v dôsledku medzikmeňových konfliktov. Obyvatelia nemajú prístup ku 

pediatrickej starostlivosti. Implementáciou projektu sa zvýši kvalita pediatrickej a 

nutričnej starostlivosti pre deti v oblasti. 

 

Projekt dosiahne tieto výsledky: 

 

Výsledok 1.: Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vďaka vybudovanej 

pediatrickej ambulancii 

V zdravotnom centre Agangrial Primary Health Čare Agangrial sa v súčasnosti 

neposkytujú špecializované pediatrické služby. V priestoroch zdravotného centra budú 

zrekonštruované 2 miestnosti a zriadi sa pediatrická ambulancia a nutričné 

centrum. 

Implementáciou projektu sa zabezpečí pediatrická starostlivosť pre 10 200 pacientov, z 

toho 4 000 detí do 5 rokov života, 1530 vakcinovaných detí. Deti budú liečené najmä 

na maláriu, črevné a respiračné ochorenia, parazity, meningitídu. Zamestná sa expert na 

pediatriu, zdravotná sestra. 

 

Výsledok 2. Zlepšená výživa detí v oblasti vďaka zriadenému nutričnému centru 

V rekonštruovanom zdravotného centra vznikne aj nutričné centrum. Implementáciou 

projektu sa zabezpečí skríning a liečba pre 1088 detí s malnutríciou, zamestná sa 1 

nutričný pracovník. 



 

Výsledok 3: Vyššia prevencia chorôb v oblasti 

V rámci chodu ambulancie a nutričného centra bude realizovaná edukácia minimálne 

1700 rodičov o princípoch šírenia infekčných ochorení, hygieny a správnej výživy. 

Edukácia bude realizovaná lokálnymi zdravotníckymi pracovníkmi v koordinácii so 

zahraničným expertom na pediatriu. 

 

Na dosiahnutie uvedených výsledkov bude potrebné realizovať nasledovné aktivity: 

• Rekonštrukcia ambulancie a nutričného centra 

• Výber zamestnancov do ambulancie 

• Prevádzka pediatrickej ambulancie 

• Výber zamestnanca do nutričného centra 

• Prevádzka nutričného centra 

• Vypracovanie sylabov na edukáciu rodičov 

• Edukácia rodičov 

 

 

Implementácia projektu povedie k zlepšeniu zdravotného stavu detí žijúcich v oblasti. 

V konečnom dôsledku zlepšenie prístupu pediatrickej starostlivosti povedie k zníženiu 

morbidity a mortality detí. 

 

Názov: Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v 

provincii Dohuk 

Projekt sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu vnútorných presídlencov v Iraku. 

Cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov. 

Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie kvalitnej základnej 

zdravotnej starostlivosti ako reakcia na aktuálnu utečeneckú krízu v krajine. Projekt je 

zameraný na 2 lokality. Na 8 000 obyvateľov utečeneckého tábora Dawoodia a na 19 

000 obyvateľov v 5 vidieckych oblastiach v Dohuku (Sharya, Siná, Sheladze, Balqosh 

a Gersheen), ktorí nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti. Implementáciou projektu 

sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v oblasti. 

 

Projekt dosiahne tieto výsledky: 

 

Výsledok 1. Prístup k zdravotnej starostlivosti v tábore Dawoodia v 

prevádzkovanom zdravotnom stredisku. 

Implementáciou projektu sa zabezpečí liečba pre 9 600 utečencov v priestoroch už 



existujúceho zdravotného strediska v tábore. Stredisko z personálnych a finančných 

dôvodov nebolo využívané v plnej kapacite a poskytovalo starostlivosť len časti z 

obyvateľov tábora. Z liečených bude okolo 5 000 detí do 5 rokov života. Bude 

odmonitorovaných okolo 800 tehotných a vakcinovaných 900 detí Zamestná sa lekár. 

Stredisko bude pravidelne zásobované zdravotníckym materiálom a liekmi podľa 

aktuálnych potrieb. 

 

Výsledok 2. Prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti Dohuk vďaka mobilnej klinike. 

Vo vidieckych lokalitách Sharya, Siná, Sheladze, Balqosh a Gersheen sa na mieste neposkytuje 

žiadna zdravotná starostlivosť. Dôvodom uvedeného stavu je neexistujúca infraštruktúra 

(zdravotné strediská), nedostatok lekárov a zdravotníckych pracovníkov a najmä 

zdravotníckeho materiálu a liekov. 

Implementáciou projektu sa zabezpečí funkčná mobilná klinika a liečba 9600 

pacientov. Pre potreby mobilnej kliniky sa zamestná lekár. 

 

Výsledok 3: Zlepšenie výživy detí v tábore Dawodia vďaka zriadenému 

antimalnutričnému centru. 

V tábore Dawoodia je okolo 1500 detí do 5 rokov života, ktoré sú ohrozené malnutríciou. 

Implementáciou projektu sa zabezpečí nutričný skríning detí, a liečba 625 detí ohrozených 

malnutríciou. 

 

Na dosiahnutie uvedených výsledkov bude potrebné realizovať nasledovné aktivity: 

 Výber lekára pre zdravotné stredisko v tábore Dawoodia 

 Prevádzka zdravotného strediska 

 Výber lekára pre mobilnú kliniku 

 Prevádzka mobilnej kliniky 

 Prevádzka antimalnutričného centra v Tábore Dawodia 

Implementácia projektu   povedie   k   zlepšeniu   zdravotného   stavu   vnútorných   

utečencov. V konečnom dôsledku zlepšenie prístupu utečencov k zdravotnej 

starostlivosti povedie k zníženiu ich snáh o vynútenú migráciu do Európy. 

Predkladateľ v prípade nutnosti z bezpečnostných dôvodov vie zmeniť lokalitu svojho 

pôsobenia a ťažisko svojich aktivít vie presunúť do iných oblasti v Iraku, kde tiež pôsobí. 

Medzinárodné aktivity vysokej školy 

 

Vysoká škola podporuje účasť študentov na zahraničných programoch v 

nasledovných krajinách a univerzitách s ktorými univerzita spolupracuje: 

o sociálna práca, bakalárske štúdium, spoločný program Khemarak University, Phnom Penh 



o sociálna práca, bakalárske štúdium, Catholic University of Eastern Africa,  Nairobi 

o Public Health and Nutrition, Diploma Course. Kuala Lumpur SAARM, 

Kuala MY 

o spoločný program Health management, od roku 2004, The University of 

Scranton Panuska College of Professional Studies, Pennsylvania 



IX. Systém kvality 

 

 
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. 



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. 

Návrh uznesenia: 

 

Predkladá: rektor VŠZ a SP sv. Alžbety 

 
 

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. 

 
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. 



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 

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:           



X. Kontaktné údaje 

 
     Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

     Adresa vysokej školy: Palackého 1, 811 02 Bratislava 

     IČO: 31821979 

     DIČ:2021302151 

 
    Sekretariát rektora: 

    Mgr. Anna Ondová 

    e-mail: ondova@vssvalzbetv.sk 

    tel.: + 421 2 577 80 613, fax:+ 521 2 577 80 612 

 

    Študijné oddelenie: 

    PhDr. Eva Vršková, poverená vedúca      

    ŠO e-mail: vrskova@vssvalzbetv.sk,  tel..:+ 421 2 593 05 623 

 
    Ekonomické oddelenie: 

   Mgr. Lenka Flešková, vedúca EO e-mail: fleskova@vssvalzbetv.sk 

    tel.:+ 421 2 577 80 610 fax:+ 421 2 577 80 622 

mailto:ondova@vssvalzbetv.sk
mailto:vrskova@vssvalzbetv.sk
mailto:fleskova@vssvalzbetv.sk


XI. Sumár (Executive summary) 

 
 

Hlavným cieľom Vysokej školy je vychovávať zdravotníckych a sociálnych 

pracovníkov pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, charitatívne a 

misijné aktivity. 

 

Vedeckovýskumná činnosť pracovísk vysokej školy je zameraná na 6 hlavných činností: 

- Laboratórna medicína 

- Tropické choroby 

- Misijná a charitatívna práca 

- Diverzifikácia sociálna práca 

- Sociologický výskum 

- Prenatálna a perinatálna medicína a psychológia 

 

 

 

 

XII. Prílohy 

 

 

               Príloha č. 1: Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti vysokej školy 

 Príloha č. 2: Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch vysokej školy, ktoré nastali v    

príslušnom     roku. 



Príloha č. 1 

 

Tabuľková príloha 

k výročnej správe 

o činnosti vysokej školy 

za rok 2020 

 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 



Zoznam tabuliek 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka) 

Tabuľka č. 2 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2019/2020 

Tabuľka č.3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a 
druhom stupni v roku 2020 

Tabuľka č.3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2020 

Tabuľka č.3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2020 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020) 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 
akademickom roku k 31. 12. 2020 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2019/2020 a 
porovnanie s akademickým rokom 2018/2019 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2020 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2020 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2019/2020 a 
porovnanie s akademickým rokom 2018/2019 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu 
v roku 2020 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2020 

Tabuľka č. 16: Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie platnosti 
priznaného práva alebo zrušenie študijného programu v roku 2020 

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania k 31. 
12. 2020 

Tabuľka č. 18: Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania v roku 
2020 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2020 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2020 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2020 



Príloha č. 2 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch vysokej školy, ktoré nastali 

v príslušnom roku 

 
v 

 

V roku 2020 boli vydané tieto vnútorné smernice: 

● Smernica rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP 

sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021. 


























































































