
  

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  

PRÁCE SV.  ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 

 

    

Zápisnica 

zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (ďalej 

len „ VŠZaSP“ a „RVSK“) konanej 7. septembra 2022. 

   

Miesto rokovania:  Na Poliankach, Pod Brehmi č. 4/A,   Bratislava 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Program: 

  

1. Začiatok 

 

2.  Zosúladenie študijných programov VŠZaSP so štandardami pre študijné programy 

SAAVŠ. 

Predkladateľ: Mgr.  Chalupová, PhDr. Vršková 

 

3. Interné Smernice VŠZaSP o  právnej regulácii zameranej na odstránenie  

diskriminácie bossingu, mobingu a sexuálneho obťažovania.  

Predkladateľ: prorektor  Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc., Ing. M. Kollár 

 

4. Smernica o odvolacom, prijímacom konaní, Smernica o spôsobe výberu školiteľov, 

oponentov a učiteľov, Smernica o možnostiach opravy rozhodnutí a domáhania sa 

nápravy nesprávnych rozhodnutí (odvolací poriadok) pre zamedzenie diskriminácie 

študentov, Smernica o obehu účtovných dokladov. 

Predkladateľ: prorektor Dr. h. c.  prof. JUDr. V. Tkáč, CSc. , Ing. Kollár, Mgr. Hochman, 

Mgr. Chalupová, PhDr. Vršková 

 

5. Zosúladenie kritérií štandardov habilitačného a inauguračného konania so 

štandardami SAAVŠ.  

Predkladateľ: rektor  Dr. h. c. prof. MUDr.  J. Benca, PhD., MPH, Dr. h. c. prof. JUDr. V. 

Tkáč, CSc.,   Mgr. A. Ondová,  RNDr.  H. Čipáková  

 

6. Rôzne 

      

1) Začiatok 

Predseda RVSK, prorektor Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc.  úvodom rokovania privítal 

prítomných členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania a ospravedlnil neprítomných členov. Rokovanie bolo uznášaniaschopné. 

Členovia RVSK schválili program rokovania v súlade s pozvánkou.  

 

 



  

 

 

 

 

2.  Zosúladenie študijných programov VŠZaSP so štandardami pre študijné programy 

SAAVŠ. 

Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc.,  Ing. Kollár,  Mgr. Chalupová a PhDr. Vršková podrobne 

informovali o obsahu a rozsahu predloženého materiálu denných a externých programov a ich 

porovnanie so štandardami  pre študijné programy SAAVŠ v súlade s uvedenými dôkazmi.  

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. ocenil podiel prof. Dr. Kozoňa, PhD.,  prof. 

MUDr. J. Šuvadu, PhD., MBA, MHA, Dr. h. c.  prof. JUDr. V.  Tkáča, CSc. prof. MUDr. M. 

Mrázovej, PhD., MHA ako i Mgr. Chalupovej a PhDr. Vrškovej pri tvorbe materiálu. 

Konštatoval, že z 31 programov získalo akreditáciu 30 programov. Boli zrušené programy, 

o ktoré študenti nejavili záujem.  

PhDr. Vršková informovala, že predložený materiál je zverejnený na webovej stránke 

VŠZaSP. Ďalej informovala, že do nového akademického roku je zapísaných celkom 10 117 

študentov.  Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc. upriamil pozornosť na tri atribúty pri 

akreditácii a zosúladení študijných programov, t. j. na kritériá vedomostí, zručností 

a kompetencií. 

PhDr. Mgr. Wirtz poukázala na problémy spojené s prihlasovaním študentov na Bc.  štúdium 

psychológie v tom, že škola nemá otvorený Mgr. študijný program psychológie. Tiež 

poukázala na problém, že zahraniční študenti neovládajú slovenský jazyk a navrhla stanoviť 

dohľad v tomto smere. Maďarsky hovoriaci študenti uprednostňujú online formu výučby pri 

vzdelávaní. 

 

Uznesenie RVSK/č.1/07/09/2022 

RVSK  schvaľuje  predložený materiál Zosúladenie študijných programov VŠZaSP so 

štandardami pre študijné programy SAAVŠ. 

 

Uznesenie RVSK/č.2/07/09/2022 

RVSK ukladá doriešiť otázku štúdia zahraničných študentov a uzatvoriť pracovný pomer 

s PhDr. Mgr. Z. Wirtz.  

Zodpovední: rektor VŠZaSP , Mgr. Chalupová 

Termín: neodkladne  

 

3. Interné Smernice VŠZaSP o  právnej regulácii zameranej na odstránenie  

diskriminácie bossingu, mobbingu a sexuálneho obťažovania.  

Materiál predložil a zdôvodnil predseda rady prorektor Dr. h. c.  prof. JUDr.  V. Tkáč, CSc. 

Hlavný kontrolór Ing. Kollár informoval o prieskume, ktorý bol v tejto súvislosti uskutočnený 

na škole a zároveň poukázal na určité zistené prejavy bossingu voči študentom na 

jednom detašovanom pracovisku našej VŠ.  

 

Uznesenie RVSK/č.3/07/09/2022  

RVSK schválila interné smernice VŠZaSP o  právnej regulácii zameranej na odstránenie  

diskriminácie ,bossingu, mobbingu a sexuálneho obťažovania. 

 

 

 



  

 

4. Smernica o odvolacom, prijímacom konaní, Smernica o spôsobe výberu školiteľov, 

oponentov a učiteľov, Smernica o možnostiach opravy rozhodnutí a domáhania sa 

nápravy nesprávnych rozhodnutí (Odvolací poriadok) pre zamedzenie diskriminácie 

študentov, Smernica o obehu účtovných dokladov.  

Materiál predložili a zdôvodnili:  prorektor  Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc.,  Ing. Kollár,  

Mgr. Hochman, Mgr. Chalupová 

 

Uznesenie RVSK/č.4/07/09/2022  

RVSK  VŠZaSP schválila Smernicu o odvolacom, prijímacom konaní, Smernicu o spôsobe 

výberu školiteľov, oponentov a učiteľov, Smernicu o možnostiach opravy rozhodnutí 

a domáhania sa nápravy nesprávnych rozhodnutí (Odvolací poriadok) pre zamedzenie 

diskriminácie študentov, Smernicu o obehu účtovných dokladov.  

 

5. Zosúladenie kritérií štandardov habilitačného a inauguračného konania so 

štandardami SAAVŠ.  

Materiál uviedol  Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc.  a  bude  predložený na dnešné 

rokovanie Vedeckej rady VŠZaSP.  

 

Uznesenie RVSK/č.5/07/09/2022 

RVSK  schvaľuje materiál Zosúladenie kritérií štandardov habilitačného a inauguračného 

konania so štandardami SAAVŠ.  

 

6. Rôzne  

Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, CSc.  informoval o pripravovanom materiáli  Zásady 

uplatňovania indikatívnych ukazovateľov. 

 

 

Zapísal: 

Ing. Miroslav Kollár, koordinátor RVSK 

 

         

            

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

        predseda RVSK VŠZaSP                                                           

 

 


