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

1. Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety zosúladila všetky svoje študijné programy
v súlade so štandardami pre študijné programy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo a prikladá jednotlivé dôkazy k jednotlivým bodom kritérií na vyhodnocovanie
štandardov pre študijné programy ( bod 2- bod 11)

2. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 2 Návrh nového študijného programu a návrh
úpravy študijného programu (čl. 2 štandardov pre študijný program)
SP 2.1.1. Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je
spracovaný a predložený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy.
Priložené dôkazy k SP 2.1.1.:
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
b) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazni
ktudijnchprogramov2.pdf
c) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf

SP 2.1.2.

Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania kvality
sú uvedené priamo v príslušnom návrhu študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 2.1.2:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Kontrola kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
c) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
d) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava

SP 2.2.1. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi vysokej
školy, určenými v dlhodobom zámere vysokej školy.
Priložené dôkazy k SP 2.2.1:
a) Dlhodobý zámer VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
b) Štatút VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
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c) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
d) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2004
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISITST-ELIZABETH.pdf
e) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2008
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
f) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2012
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
g) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2017
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabet
hUniversity-4.pdf

SP 2.3.1. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality
študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 2.3.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Vedecko-umelecko pedagogické charakteristiky vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
c) Výstupy tvorivej činnosti vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/veda/vtc
d) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BE
ada%C5%A5

SP 2.4.1. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti.
Priložené dôkazy k SP 2.4.1 :
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady
VZaSP.pdf
b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
c) Tvorba , príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktu
dijnchprogramov2.pdf
d) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntor
nhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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SP 2.4.2. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení zamestnávatelia a ďalšie
zainteresované strany.
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady
VZaSP.pdf
b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
c) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames
tnvatemi.pdf
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov
nkovaasistentovsoc.prce.pdf
e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnej
prci1.pdf
f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf

SP 2.5.1.
Študijný program je priradený k študijnému odboru a stupňu vzdelávania
a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným odborom.
Priložené dôkazy k SP 2.5.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Sústava študijných odborov
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktu
dijnchprogramov2.pdf

SP 2.5.2. Študijný program v kombinácii dvoch študijných odborov alebo interdisciplinárny
študijný program je priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená
miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi.
Priložené dôkazy k SP 2.5.2.
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Sústava študijných odborov
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktu
dijnchprogramov2.pdf
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SP 2.6.1. V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie,
ktorú získavajú študenti jeho úspešným absolvovaním.
Priložené dôkazy k SP 2.6.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
c) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od 01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviska-vsetky-SP.pdf
d) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames
tnvatemi.pdf
e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov
nkovaasistentovsoc.prce.pdf
f) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnej
prci1.pdf
g) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf

SP 2.6.2. Kvalifikácia špecifikovaná a komunikovaná v študijnom programe zodpovedá
príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca.
Priložené dôkazy k SP 2.6.2.:
a) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
b) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od 01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviska-vsetky-SP.pdf
c) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames
tnvatemi.pdf
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov
nkovaasistentovsoc.prce.pdf
e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnej
prci1.pdf
f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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SP 2.7.1. V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa.
Priložené dôkazy k SP 2.7.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Profily absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktu
dijnchprogramov2.pdf

SP 2.7.2. V súlade s profilom absolventa sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené a
komunikované verifikovateľné výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu
vysokej školy.
Priložené dôkazy k SP 2.7.2.:
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st
udijnaskusobnyporiadok.pdf
b) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov prostredníctvom štátnej
skúšky
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomosta
zrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
c) Profily absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profilabsloventa
d) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
e) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 2008-2017
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
f) Štatút VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf

SP 2.7.3. Výstupy vzdelávania zodpovedajú príslušnému stupňu kvalifikačného rámca.
Priložené dôkazy k SP 2.7.3.:
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/s
tudijnaskusobnyporiadok.pdf
b) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
c) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od
01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviskavsetky-SP.pdf

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

d) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPic
hzamestnvatemi.pdf
e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorys
oc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
f) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu
sociálna práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateo
vvsocilnejprci1.pdf
g) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
h) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 2008-2017
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie

SP 2.7.4. Výstupy vzdelávania zodpovedajú oblasti poznania podľa príslušného študijného
odboru.
a) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
b) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od 01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviska-vsetkySP.pdf
c) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam
estnvatemi.pdf
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pr
acovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsoci
lnejprci1.pdf
f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
g) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 2008-2017
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
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SP 2.8.1. V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná
získaná kvalifikácia.
Priložené dôkazy k SP 2.8.1.:
a) Profily absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profilabsloventa
b) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichza
mestnvatemi.pdf
c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pr
acovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsoc
ilnejprci1.pdf
e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
f) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
g) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od 01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviska-vsetkySP.pdf

SP 2.8.2.

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu
napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania.
Priložené dôkazy k SP 2.8.2.:
a) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichza
mestnvatemi.pdf
b) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pr
acovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsoc
ilnejprci1.pdf
e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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f)

Kontrola VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola

SP 2.8.3. Tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých
zainteresovaných strán, alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby
uvedenej v opise príslušného študijného odboru, súhlasným stanoviskom
príslušnéhoministerstva na uskutočňovanie študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 2.8.3.:
a) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
b) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od 01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviska-vsetkySP.pdf
c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pr
acovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsoci
lnejprci1.pdf
e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
f) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichza
mestnvatemi.pdf
g) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

SP 2.9.1. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších
vzdelávacích činností študijného programu a podmienky na úspešné ukončenie
štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 2.9.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Študijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studi
jnaskusobnyporiadok.pdf
c) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichza
mestnvatemi.pdf
d) Kontroly VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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SP 2.9.2. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je obsah
študijného programu zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť
zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj
praktických profesijných zručností v príslušnom odvetví hospodárstva alebo
spoločenskej praxe.
Priložené dôkazy k SP 2.9.2.:
a) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu
sociálna práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
b) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu
sociálna práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat
eovvsocilnejprci1.pdf
c) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p
df
d) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa
SPichzamestnvatemi.pdf

SP 2.9.3. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších
vzdelávacích činností študijného programu zaručujú prístup k aktuálnym
vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam.
Priložené dôkazy k SP 2.9.3. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
d) Publikačná činnosť vysokoškolských VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie

SP 2.9.4. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších
vzdelávacích činností študijného programu zaručujú prístup k prenositeľným
spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v
ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v
demokratických spoločnostiach.
Priložené dôkazy k SP 2.9.4. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
d) Publikačná činnosť VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
e) Fakulta – Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickehozdravotnictva
f) Projekty VŠZaSP ,, 102 schodov“
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
g) Zahraničné projekty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
h) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
i) Študijné programy VŠZaSP v zahraničí
Příbram:
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5
D=2&unitype%5B2%5D=3&university=724000000&institute=724009500&s
uspended=on&order=name&order_dir=a
Srbsko:
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5D
=2&unitype%5B2%5D=3&university=724000000&institute=724009600&sus
pended=on&order=name&order_dir=a
Keňa:
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5D
=2&unitype%5B2%5D=3&university=724000000&institute=724009100&sus
pended=on&order=name&order_dir=a
Kambodža:
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5D
=2&unitype%5B2%5D=3&university=724000000&institute=724009300&sus
pended=on&order=name&order_dir=a

SP 2.10.1. Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia a pracovnú záťaž
študenta.
Priložené dôkazy k SP 2.10.1. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Študijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/sme
rnice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
c) Domáce akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.portalvs.sk/sk/morho
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d) Register študijných programov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5D
=2&unitype%5B2%5D=3&university=724000000&suspended=on&order=na
me&order_dir=a

SP 2.10.2. Študijný program má určené pracovné zaťaženie študenta pre jednotlivé študijné
predmety vyjadrené v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s
výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti.
Priložené dôkazy k SP 2.10.2. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Študijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/
studijnaskusobnyporiadok.pdf
c) Vyhláška o kreditovom systéme štúdia
https://www.epi.sk/zz/2002-614

SP 2.10.3. Štandardná dĺžka štúdia, pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby
umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného
programu.
Priložené dôkazy k SP 2.10.3. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Súhlasy MZ SR zo všetkých zdravotníckych akreditácií VŠZaSP do 31.12.2022
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
c) Súhlasy MZ SR s uskutočňovaním zdravotníckych študijných programov od
01.01.2023
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/2022-MZSR-stanoviskavsetky-SP.pdf
d) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP r. 2004
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
e) Medzinárodná akreditácie VŠZaSP r. 2008
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008ACCREDITATION.pdf
f) Medzinárodná akreditácie VŠZaSP r. 2012
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
g) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP r. 2017
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay20
17StElizabethUniversity-4.pdf
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SP 2.11.1. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je
súčasťou ich obsahu povinná odborná prax študentov v zmluvne
spolupracujúcej organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej
účelom je rozvoj praktických profesijných zručností.
Priložené dôkazy k SP 2.11.1. :
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
b) Hodnotenie zamestnávateľov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPich
zamestnvatemi.pdf
c) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 2.11.2. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať činnosti, prostredníctvom
ktorých si osvojí pracovné postupy typické pre príslušnú úroveň kvalifikácie a
príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných procesoch,
projektoch a prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, zručnosti
a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií.
Priložené dôkazy k SP 2.11.2. :
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
b) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
c) Profily absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profilabsloventa
d) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaS
Pichzamestnvatemi.pdf
e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
f) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu
sociálna práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat
eovvsocilnejprci1.pdf
g) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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SP 2.12.1. Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností,
vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na záverečnú prácu.
Priložené dôkazy k SP 2.12.1. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Študijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st
udijnaskusobnyporiadok.pdf
c) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov prostredníctvom štátnej
záverečnej skúšky
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostaz
runosttudentovprostr.t.skky.pdf

3. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 3 Schvaľovanie študijného programu (čl. 3
štandardov pre študijný program)
SP 3.1.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného
systému.
Priložené dôkazy k SP 3.1.1. :
a) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
b) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazni
ktudijnchprogramov2.pdf
SP 3.1.2. Je zaručené nezávislé, nezaujaté a objektívne posúdenie a schválenie študijného
programu. Osoby schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré
pripravujú návrh študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 3.1.2. :
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram
ovejradyVZaSP.pdf
b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovanieprav
aazniktudijnchprogramov2.pdf

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

d) Štruktúry, politiky a koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherent
nhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf

SP 3.1.3. Je zaručené odborne fundované posúdenie a schválenie študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 3.1.3. :
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram
ovejradyVZaSP.pdf
b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepra
vaazniktudijnchprogramov2.pdf

SP 3.1.4. Je zaručené transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného
programu.
Priložené dôkazy k SP 3.1.4. :
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgra
movejradyVZaSP.pdf
b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Tvorba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovanie
pravaazniktudijnchprogramov2.pdf

SP 3.1.5. Do posúdenia návrhu a schválenia študijného programu sú zapojení študenti,
zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.
Priložené dôkazy k SP 3.1.5. :
a) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgr
amovejradyVZaSP.pdf
b) Programová rada VŠZaSP a jej jednotlivé sekcie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Torba, príprava, schvaľovanie, úprava a zánik študijných programov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovanie
pravaazniktudijnchprogramov2.pdf
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4. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 4 Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie
orientované na študenta (čl. 4 štandardov pre študijný program)
SP 4.1.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov
v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 4.1.1. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
c) Domáce akreditácie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
d) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností prostredníctvom štátnej záverečnej skúšky
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrun
osttudentovprostr.t.skky.pdf
e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
f) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocil
nejprci1.pdf
g) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
h) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam
estnvatemi.pdf
i) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

SP 4.1.2. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov
v študijnom programe rešpektujú rozmanitosť študentov a ich potrieb pri
dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 4.1.2. :
a) Etický kódex VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
b) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
c) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými
potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovot
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diumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
d) Etická komisia VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf
e) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
f) Zákaz diskriminácie – Mobbing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
g) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf

SP 4.2.1. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 4.2.1. :
a) Študijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf
b) Štipendijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%
A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
c) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
d) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
e) Individuálne ocenenia študentov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/ocenenia-vs
f) Doplňujúce pedagogické štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba

SP 4.2.2. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v
domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít.
Priložené dôkazy k SP 4.2.2. :
a) Zahraničné mobility
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
b) Zapájanie študentov do misií v menej rozvinutých krajinách
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie
c) Fakulta – Inštitút misijnej práca a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
d) Srbsko - Báčsky Petrovec
https://vssebp.edu.rs/
e) Příbram – Česká republika
https://www.vszsp.cz/
f) Praha – Česká republika
https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html
g) Phnom-Penh - Kambodža
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887

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

h) Nairobi – Keňa
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-schoolkaren-kibera/

SP 4.2.3.

Výsledky vzdelávania sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných
inštitúciách sú uznávané vysokou školou.
Priložené dôkazy k SP 4.2.3. :
a) Rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupnavzdelania/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter
/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
b) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2004
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
c) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2008
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
d) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2012
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
e) Medzinárodná akreditácia VŠZaSP z r. 2017
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizab
ethUniversity-4.pdf
f) VŠZaSP sa stala platným členom European University Association (EUA) dňom 13.4.2011,
čím sa stala súčasťou vyššieho vzdelávania v Európe, s právom zúčastniť sa aktivít a
projektov EUA a tým výrazne sa podieľať na akademickom svete v Európe
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocial
Work2.pdf
g) Fotogaléria promócií
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria

SP 4.3.1. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov
stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa a rozvoji
akademickej kariéry.
Priložené dôkazy k SP 4.3.1. :
a) PhD. štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
b) PhDr. štúdium
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
c) Doplňujúce pedagogické štúdium
https://vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
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SP 4.3.2. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy primerane vo vzťahu k
výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 4.3.2. :
a) Publikácie VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/veda/publikacie
b) PhD. štúdium
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
c) Web of Science
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
d) Zapájanie študentov do SVOČ
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace/svoc
e) Publikačná činnosť študentov v našom univerzitnom časopise
www.szspektrum.eu
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs

SP 4.4.1. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, samostatnosť
a sebahodnotenie.
Priložené dôkazy k SP 4.4.1. :
a) Akademický senát VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
b) Alumni klub
http://alumni.vssvalzbety.sk/
c) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovej
radyVZaSP.pdf
d) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy

SP 4.4.2. Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov založená na
vzájomnom rešpekte a úcte.
Priložené dôkazy k SP 4.4.2. :
a) Opatrenie rektora Etický kódex VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
b) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
c) Etická komisia VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf
d) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
e) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
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f)

Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf
g) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
h) Centrum sociálneho poradenstva pre študentov
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp

SP 4.5.1. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú motiváciu
študentov neustále sa zdokonaľovať.
Priložené dôkazy k SP 4.5.1. :
a) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
b) Doplňujúce pedagogické štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
c) Rigorózne konanie
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
d) PhD. štúdium
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu

SP 4.5.2. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý vedie k dodržiavaniu princípov
akademickej etiky a profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky
študijný program.
Priložené dôkazy k SP 4.5.2. :
a) Antiplagiátorský manuál VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorskymanual.pdf
b) Etický kódex VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
c) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone
ntovkval.prc1.pdf
d) Výber školiteľov a oponentov záverečných prác
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenchprc.pdf

SP 4.6.1. Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy
hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe.
Priložené dôkazy k SP 4.6.1. :
a) Hodnotiace správy o pedagogickej činnosti
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Ročenka VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
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c) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
d) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf

SP 4.6.2.
Výsledky hodnotenia sú zaznamenané, dokumentované a
archivované.
SP Priložené dôkazy k SP 4.6.2. :
a) Periodické hodnotiace správy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Výročné správy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
c) Registratúrny poriadok a Skartačný poriadok
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacnyporiadok.pdf

SP 4.7.1. Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné
študentom.
Priložené dôkazy k SP 4.7.1. :
a) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf
b) PhD. štúdium
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
c) PhDr. štúdium
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
d) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
e) Ročenka VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka

SP 4.7.2.

Metódy a kritériá hodnotenia sú zahrnuté v jednotlivých
častiach/predmetoch/moduloch programu.
Priložené dôkazy k SP 4.7.2. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone
ntovkval.prc1.pdf
c) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodno
tenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
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d) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf

SP 4.7.3. Metódy a kritériá hodnotenia sú vhodné na spravodlivé, konzistentné,
transparentné overenie získaných vedomostí, zručností a spôsobilostí.
Priložené dôkazy k SP 4.7.3. :
a) Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov prostredníctvom štátnej skúšky
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttud
entovprostr.t.skky.pdf
b) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych záverečných skúškach na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222PredpisPKS22
08230822.pdf
c) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf
d) Priebeh odvolacieho konania na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf

SP 4.8.1. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery
plnenia výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 4.8.1. :
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Úspechy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
c) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic
hsprvaplnovancykly1.pdf
d) Tabuľky hodnotenia študentov z oblasti vzdelávania zo všetkých pracovísk VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
e) Kontroly VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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SP 4.8.2.

Spätná väzba hodnotenia je v prípade potreby spätá s poradenstvom
v oblasti napredovania v štúdiu.
Priložené dôkazy k SP 4.8.2. :
a) Centrum kariérneho poradenstva
https://vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
b) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými
potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
c) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy

SP 4.9.1.
Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu
vykonáva viacero učiteľov.
Priložené dôkazy k SP 4.9.1. :
a) Výber a schvaľovanie vyučujúcich, školiteľov a oponentov kvalifikačných prác na
VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaop
onentovkval.prc1.pdf
b) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Ho
dnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
c) Študijný poriadok a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu
dijnaskusobnyporiadok.pdf
d) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
e) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
f) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf
g) Smernica o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
h) Zápis o štátnych skúškach

i)

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20k
onanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf
Zápisnica z dizertačnej skúšky

j)

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazdizertanejskky.pdf
Protokol o dizertačnej skúške
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Protokolodizertanejskke.pdf
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k) Zápisnica z obhajoby dizertačnej práce
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazobjahobydizertanejprce.
pdf

SP 4.10.1. Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho
hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o
nápravu.
Priložené dôkazy k SP 4.10.1. :
a) Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete
r/Internsmernicazkon.3072014.pdf
b) Zmena formy navrhnutých rozhodnutí , koncepcia a kvalita posudzovania výučby
študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutych
rozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf
c) Odvolacie konanie na VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf
d) Študijný poriadok a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf
e) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
f) Štruktúry, politiky a procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf

5. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 5 Prijímacie konanie, priebeh štúdia,
uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov (čl. 5 štandardov pre študijný
program)
SP 5.1.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko
prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach študijného cyklu, ktorými sú
prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie
štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom
vzdelaní.
Priložené dôkazy k SP 5.1.1.
a) Študijný a skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf
b) Antiplagiátorsky manuál VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-

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

manual.pdf
c) Etický kódex VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
d) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
e) Ročenka VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
f) Hodnotenie výsledkov na prijímacích a štátnych skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/H
odnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
g) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 5.1.2. Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.
Priložené dôkazy k SP 5.1.2.
a) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiu
matudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
b) Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi-potrebami
c) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
d) VŠZaSP umožňujem bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
e) Centrum sociálneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
f) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnas
kusobnyporiadok.pdf

SP 5.2.1.

V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a
spôsob ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni kvalifikačného rámca.
Priložené dôkazy k SP 5.2.1.
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Prijímacie konanie na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
c) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych záverečných skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222PredpisPKS2208
230822.pdf
d) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnas
kusobnyporiadok.pdf
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SP 5.2.2. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné.
Priložené dôkazy k SP 5.2.2.
a) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf
e) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice
/studijnaskusobnyporiadok.pdf
f) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych záverečných
skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222Predpis
PKS2208230822.pdf

SP 5.2.3. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich
spôsobilosti na štúdium (drop-off rate v 1. roku štúdia).
Priložené dôkazy k SP 5.2.3.
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Domáce a zahraničné akreditácie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
c) Prijímacie konanie na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
d) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222PredpisPK
S2208230822.pdf
e) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu
dijnaskusobnyporiadok.pdf

SP 5.2.4. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné.
Priložené dôkazy k SP 5.2.4.
a) Informácie o možnostiach štúdia na VŠZaSP pre Bc. stupeň
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
b) Informácie o možnostiach štúdia na VŠZaSP pre Mgr. stupeň
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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c) Prijímacie konanie na PhD. štúdium
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
d) Ročenka VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
e) Študijné programy VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 5.2.5. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti
každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie
štúdia.
Priložené dôkazy k SP 5.2.5.
a) Opatrenie rektora o rovnakom zaobchádzaní s učiteľmi a študentmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakomzaobchadzani.pdf
b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf
e) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn
askusobnyporiadok.pdf

SP 5.3.1. Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie
štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa
vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala
domáca i zahraničná mobilita študentov.
Priložené dôkazy k SP 5.3.1.
a) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
b) Zahraničné mobility
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
c) Rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-astupna-vzdelania/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20p
eter/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
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SP 5.4.1. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie
nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a na prevenciu a riešenie
plagiátorstva a ďalších akademických podvodov.
Priložené dôkazy k SP 5.4.1.
a) Antiplagiátorský manuál VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorskymanual.pdf
b) Smernica VŠZaSP o zriadení a pôsobnosti Komisie pre konanie o odňatí akademických
titulov alebo vedecko- pedagogických titulov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSPKomisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
c) Štruktúry a politiky koherentného vnútorného systému zabezpečovania
kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf

SP 5.5.1. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy
preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany svojich práv alebo
právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo
poukazujú na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy.
Priložené dôkazy k SP 5.5.1.
a) Odvolacie konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf
b) Zákaz diskriminácie – Bossing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
c) Zákaz diskriminácie – Mobing v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
d) Zákaz diskriminácie – Sexuálne obťažovanie v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZkazdiskrimincieSexulneobaovanie.pdf
e) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo
poukazujú na nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.pod
netov.pdf

SP 5.5.2. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov
študentov.
Priložené dôkazy k SP 5.5.2.
a) Akademický senát VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
b) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
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c) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZ aSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

SP 5.5.3. Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania
podnetov a o prijatých opatreniach.
Priložené dôkazy k SP 5.5.3.
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Správy o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
c) Správy o vyhodnotení kontrolnej činnosti , podnetov a sťažností
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
d) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZ aSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

SP 5.6.1. Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením
akademického titulu, vydaním vysokoškolského diplomu, ako aj vydávaním
ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu), vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu
vrátane dosiahnutých výsledkov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne
zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi.
Priložené dôkazy k SP 5.6.1.
a) Študijný a Skúšobný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnas
kusobnyporiadok.pdf
b) Vzor Bc. diplomu
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
c) Vzor Mgr. diplomu
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
d) Vzor PhDr. diplomu
e)

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
Vzor PhD. diplomu

f)

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
Doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
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6. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 6 Učitelia študijného programu (čl. 6
štandardov pre študijný program)

SP 6.1.1. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, úroveň
výsledkov tvorivých činností umožňuje dosahovať výstupy vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 6.1.1.
a) PhD. štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
b) Rigorózne konanie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/rigorozne-konanie
c) Doplňujúce pedagogické štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
d) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
e) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
f) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
g) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5

SP 6.1.2. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých praktické skúsenosti,
pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať
výstupy vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 6.1.2.
a) Vedecká produktivita vysokoškolských učiteľov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
b) Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
c) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
d) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
e) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
f) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5
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SP 6.1.3.
Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých jazykové
zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 6.1.3.:
a) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
b) PhD. štúdium
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska
c) Zahraničné projekty VŠZaSP
https://vssvalzbety.sk/projekty
d) Projekty VŠZaSP - ,,102 schodov“
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
e) České akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/R%C3%B4zne/Oprvneniepo
skytovavysokokolskvzedlanienazemR.pdf

SP 6.1.4. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých počet, pracovná
kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže zodpovedá počtu študentov a
personálnej náročnosti vzdelávacích činností.
Priložené dôkazy k SP 6.1.4.
a) Pracovný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf
b) Štatút VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
c) Štatistiky odpracovaných hodín vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
d) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%
C4%BEada%C5%A5

SP 6.2.1. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o
stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením.
Priložené dôkazy k SP 6.2.1.
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Katedry VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/katedry
c) Fakulty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
d) Ústavy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska

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

SP 6.3.1. Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými
učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej
škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený
týždenný pracovný čas.
Priložené dôkazy k SP 6.3.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5
c) Výročné správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
d) Zabezpečovanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/B/Predpisozabezpeovanlekrskchprev
entvnychprehliadokvovzahukprci.pdf
e) Zabezpečenie základných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/B/Smernicanazabezpeeniezkladnchpo
iadaviekpriprcisozobrazovacmijednotkami.pdf

SP 6.3.2. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové
študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú
skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej
praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas
alebo kratší pracovný čas.
Priložené dôkazy k SP 6.3.2.:
a) Študijné programy VŠZaSP- ošetrovateľstvo a sociálna práca
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5
c) Zabezpečovanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/B/Predpisozabezpeovanlekrskchprev
entvnychprehliadokvovzahukprci.pdf
d) Zabezpečenie základných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/B/Smernicanazabezpeeniezkladnchpo
iadaviekpriprcisozobrazovacmijednotkami.pdf
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SP 6.3.3. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov
študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.
Priložené dôkazy k SP 6.3.3.:
a) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5
b) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
c) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie

SP 6.4.1. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného
programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu (aprobácia,
jazyk, časť spoločného programu) a zabezpečuje profilový predmet programu.
Priložené dôkazy k SP 6.4.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Katedry VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/katedry
c) Fakulty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
d) Ústavy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska
SP 6.4.2. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom študijnom odbore na
ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program,
pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v príslušnom študijnom
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas.
Priložené dôkazy k SP 6.4.2.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vy
h%C4%BEada%C5%A5
c) Výročné správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
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SP 6.4.3. Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a
zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej
republike.
Priložené dôkazy k SP 6.4.3.:
a) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%
C4%BEada%C5%A5
b) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 6.4.4. Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a
zabezpečenie kvality študijného programu za viac ako tri študijné programy.
Priložené dôkazy k SP 6.4.4.
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Domáce akreditácie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
c) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5

SP 6.5.1. Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo
praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v
problematike odborného a tematického zamerania vedených prác.
Priložené dôkazy k SP 6.5.1.:
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
c) Publikácie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
d) Výber školiteľov a oponentov záverečných prác
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenc
hprc.pdf
e) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222PredpisPK
S2208230822.pdf
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SP 6.5.2. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii
docenta alebo v inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne
spolupracujúcej pri zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s
vysokou školou.
Priložené dôkazy k SP 6.5.2.:
a) Publikácie VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%
C4%BEada%C5%A5
c) Výber školiteľov a oponentov záverečných prác
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenc
hprc.pdf
d) Smernica o doktorandskom štúdiu
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
e) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222Predpis
PKS2208230822.pdf

SP 6.6.1. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické,
digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.
Priložené dôkazy k SP 6.6.1.:
a) Vedecko-výskumná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
d) Doplňujúce pedagogické štúdium
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
e) Kritéria na vymenovanie docentov a profesorov
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie

SP 6.7.1. V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola
plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre každú aprobáciu v súlade s
príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému odboru a osobitne pre
učiteľský základ.
Netýka sa študijných programov VŠZaSP

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

SP 6.8.1. V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných programov
zaručuje vysoká škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre
každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne pre translatologický
základ.
Netýka sa študijných programov VŠZaSP

SP 6.9.1. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo
študijných programov prvého stupňa uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá zaručuje
vysoká škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi pre každý študijný odbor, v ktorom
jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.
Netýka sa študijných programov VŠZaSP

SP 6.10.1.

V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola plnenie
kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi pre príslušnú časť spoločného študijného
programu, ktorúzabezpečuje v jeho rámci.
Netýka sa študijných programov VŠZaSP
SP 6.11.1. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom študijnom
odbore na viacerých súčastiach alebo vo viacerých sídlach, zaručuje vysoká
škola plnenie kritérií SP 6.1. až SP 6.6. učiteľmi osobitne pre každú súčasť a
osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok.
Priložené dôkazy k SP 6.11.1.:
VŠZaSP má na každom svojom pracovisku mimo sídla VŠ, kde sa uskutočňuje a je
akreditovaný študijný program ako celok alebo fakulta osobitne vyplnené všetky
formuláre na študijné program, na personálne, materiálne a technické zabezpečenie.
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Fotodokumentácia pracovísk VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
c) Vedecko/umelecko pedagogická charakteristika vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
d) Výstupy tvorivej činnosti vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
e) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%
C4%BEada%C5%A5
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7. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 7 Tvorivá činnosť vysokej školy (čl. 7
štandardov pre študijný program )
SP 7.1.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch,
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na významnej
medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa osobitne pre
každý študijný program podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je
uvedená v časti
V. tejto metodiky.
Priložené dôkazy k SP 7.1.1.:
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
c) Web of Science
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
d) Scopus
http://www.scopus.org/name/publications/citations
e) Doktorandské štúdium na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
f) Smernica o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pd
f

SP 7.1.2. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch,
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje aspoň na medzinárodne
uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný
program spájajúci prvý a druhý stupeň osobitne pre každý študijný program
podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je uvedená v časti V. tejto
metodiky.
Priložené dôkazy k SP 7.1.2. :
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
c) Web of Science
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
d) Scopus
http://www.scopus.org/name/publications/citations
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SP 7.1.3. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch,
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje aspoň na národne uznávanej
úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa osobitne pre každý študijný
program podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností, ktorá je uvedená v
časti
V. tejto metodiky.
Priložené dôkazy k SP 7.1.3.
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
c) Web of Science
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
d) Scopus
http://www.scopus.org/name/publications/citations
e) Výber školiteľov a oponentov záverečných prác
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzvere
nchprc.pdf
f) Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/222Predp
isPKS2208230822.pdf

SP 7.4.1. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom
odbore vo viacerých sídlach, zaručuje preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre
každé sídlo osobitne.
VŠZaSP pre každé svoje sídlo kde má akreditovaný študijný program ako celok, má
osobitne šesticu alebo štvoricu ( zdrav. vedy) vysokoškolských učiteľov (o viac
keby niekto medzitým napr. zomrel), ktorí osobitne vykazujú publikačnú
a výskumnú aktivitu
Priložené dôkazy k SP 7.4.1.:
a) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
b) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
c) Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
d) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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SP 7.5.1. Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká škola
dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo umeleckú činnosť v problematike
študijného programu (možnosť substitúcie kritériom SP 7.6.1.).
Priložené dôkazy k SP 7.5.1. :
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
b) Vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
c) Výstupy tvorivej činnosti VŠ učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
d) Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
e) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

SP 7.5.2. Pracovisko dosahuje dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v získavaní finančnej
podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu
pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých projektov z domácich a
medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov (možnosť
substitúcie kritériom SP 7.6.1.).
Priložené dôkazy k SP 7.5.2.
a) Vedecko-výskumná činnosť
https://www.vssvalzbety.sk/veda
b) Granty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf
c) Projekty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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8. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 8 Zdroje na zabezpečenie študijného
programu a podporu študentov (čl. 8 štandardov pre študijný program)
SP 8.1.1. Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne a technické zdroje študijného
programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov
vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 8.1.1.:
a) Inventárne súpisy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
b) Výročné správy o hospodárení VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
c) Fotodokumentácia pracovísk VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
d) Fotogaléria VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria

SP 8.1.2. Sú zabezpečené dostatočné informačné zdroje študijného programu, ktoré sú
zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 8.1.2.:
a) Študijné programy VŠZaSP
– v slovenskom , českom, anglickom, nemeckom
a v srbskom jazyku
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/english-info
b) Profily absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
c) Ročenka VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
d) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

SP 8.1.3. Je zabezpečené zodpovedajúce financovanie priestorových, materiálnych,
technických a informačných zdrojov študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 8.1.3.:
a) Výročné správy o hospodárení VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Schválené rozpočty VŠZaSP Akademickým senátom a Správnou radou VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
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SP 8.2.1. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou
metódou, sú zabezpečené systémy na správu obsahu kurzov a na správu
vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 8.2.1.:
a) Interný online systém vzdelávania – ELIX
https://elix.seuniversity.eu/
b) Zakúpená platforma ZOOM
https://www.zoom.us/test
c) Elektronický systém CISCO webex
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html

SP 8.2.2. Študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným materiálom v
prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo
kombinovanou metódou.
Priložené dôkazy k SP 8.2.2. :
a) Interný online systém vzdelávania – ELIX
https://elix.seuniversity.eu/
b) Zakúpená platforma ZOOM
https://www.zoom.us/test
c) Elektronický systém CISCO webex
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html

SP 8.3.1. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou zodpovedá
potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie
ciele a výstupy.
Priložené dôkazy k SP 8.3.1.:
a) Zoznam technicko-hospodárskych pracovníkov
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa
da%C5%A5
c) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 8.3.2. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý počtom zodpovedá potrebám
študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a
výstupy.
Priložené dôkazy k SP 8.3.1.:
a) Zoznam technicko-hospodárskych pracovníkov
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
b) Centrálny register zamestnancov VŠZaSP
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-
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submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4
%BEada%C5%A5
c) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy

SP 8.4.1. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných
zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji študijného
programu.
Priložené dôkazy k SP 8.4.1.:
a) Uzatvorené zmluvy o spoluprácach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
b) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/struktury-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity
c) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf

SP 8.5.1. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne,
technické a informačné zdroje študijného programu osobitne pre každé sídlo, v
ktorom sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k
cieľom a výstupom vzdelávania príslušnej časti študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 8.5.1. :
a) Inventárne súpisy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
b) Fotodokumentácia všetkých pracovísk a priestorov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
c) Schválené rozpočty VŠZaSP Akademickým senátom a Správnou radou VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
d) Výročné správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy

SP 8.6.1. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov
študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 8.6.1.:
a) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
b) Centrum sociálneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
c) Humanitárne projekty VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
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SP 8.6.2. Vysoká škola poskytuje študentom študijného programu podporu na úspešné
napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo.
Priložené dôkazy k SP 8.6.2.:
a) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
b) Štipendijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%
A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
c) Stredisko pre študentky / matky – matky s deťmi, osamelé študentky matky s deťmiDolná Krupá
http://www.jozefinum.sk/

SP 8.7.1. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie
počas štúdia.
Priložené dôkazy k SP 8.7.1. :
a) Štatút Univerzitného pastoračného centra
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.
ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
b) Štipendijný poriadok VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%
A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
c) Stredisko pre študentky / matky – matky s deťmi, osamelé študentky matky s deťmi –
Dolná Krupá
http://www.jozefinum.sk/

SP 8.7.2. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané športové, kultúrne,
duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia.
Priložené dôkazy k SP 8.7.2.:
a) Štatút Univerzitného pastoračného centra
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.
ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
b) Centrum kariérneho poradenstva
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
c) Dolná Krupá – športovo – edukačné centrum DPŠ ( bazén, tenisové kurty)
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/DolnKrup.pdf

SP 8.8.1.
Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti
na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.
Priložené dôkazy k SP 8.8.1. :
a) Zahraničné mobility
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
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b) Projekty VŠZaSP - ,,102 schodov“
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
c) Srbsko - Báčsky Petrovec
https://vssebp.edu.rs/
d) Příbram – Česká republika
https://www.vszsp.cz/
e) Praha – Česká republika
https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html
f) Phnom-Penh - Kambodža
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887
g) Nairobi – Keňa
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-schoolkaren-kibera/

SP 8.9.1. Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre
študentov študijného programu so špecifickými potrebami.
Priložené dôkazy k SP 8.9.1.:
a) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými
potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdi
umatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
b) VŠZaSP umožňuje bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS
JAWS – špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup – Tyflocomp
c) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf
SP 8.10.1. V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program
zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré zabezpečujú odbornú prax a
praktickú výučbu študentov.
Priložené dôkazy k SP 8.10.1.:
a) Uzatvorené zmluvy o spolupráci
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
b) Štatút a rokovací poriadok Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
c) Štatút a rokovací poriadok Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
d) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols
khovzdelvania.pdf
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SP 8.10.2. Zmluvní partneri majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne,
technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť
plánované výstupy vzdelávania.
Priložené dôkazy k SP 8.10.2.:
a) Uzatvorené zmluvy o spolupráci
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
b) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
c) Fotodokumentácia pracovísk VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
d) Inventárne súpisy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy

9. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 9 Zhromažďovanie a spracovanie informácií o
študijnom programe (čl. 9 štandardov pre študijný program)
SP 9.1.1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne
manažovanie študijného programu a ďalších aktivít.
Priložené dôkazy k SP 9.1.1.:
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
c) Útvar kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
d) Oddelenie pre monitoring kvality
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
e) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

SP 9.2.1. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách
vstupuje do hodnotenia študijného programu a do návrhu jeho úprav.
Priložené dôkazy k SP 9.2.1.:
a) Vnútorné predpisy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
b) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
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c) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
d) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
e) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

SP 9.3.1. Pri študijnom programe sa sledujú kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa,
najmä charakteristiky záujemcov a študentov, postup (napredovanie) študentov
v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie
absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a
podpore študentov.
Priložené dôkazy k SP 9.3.1.:
a) Návrh rámcových indikátorov hodnotenia postupu implementácie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupui
mplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
b) Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania
na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
c) Štruktúry a politiky koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v pôsobnosti VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln
ejprci1.pdf
f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
g) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam
estnvatemi.pdf
h) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

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

i)

VŠZaSP v médiách
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach

SP 9.4.1. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné
nástroje a metódy.
Priložené dôkazy k SP 9.4.1.:
a) VŠZaSP v médiách
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
b) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames
tnvatemi.pdf
c) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
d) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln
ejprci1.pdf
e) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
f) Zahraničné akreditácie VŠZaSP 2008-2017
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
g) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs

SP 9.4.2. Do získavania, analýzy, ako aj následných informácií o opatreniach sú zapojení
študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného
programu.
Priložené dôkazy k SP 9.4.2.:
a) Úspechy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
b) Alumni klub
http://alumni.vssvalzbety.sk/
c) VŠZaSP v médiách
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
d) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam
estnvatemi.pdf
e) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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f)

Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln
ejprci1.pdf
g) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
h) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

10. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 10 Zverejňovanie informácií o študijnom
programe (čl. 10 štandardov pre študijný program)
SP 10.1.1. Vysoká škola má zverejnené a ľahko prístupné informácie o študijnom
programe.
Priložené dôkazy k SP 10.1.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/english-info
b) Register študijných programov
https://www.portalvs.sk/sk/morho?unitype%5B0%5D=1&unitype%5B1%5D=2&unity
pe%5B2%5D=3&university=724000000&suspended=on&order=name&order_dir=a
c) Ročenka VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
d) Webová stránka VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/
e) Profily absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profilabsloventa

SP 10.2.1. Zverejnené informácie o študijnom programe sú ľahko prístupné študentom,
ich podporovateľom, potenciálnym
študentom,
absolventom,
ďalším
zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa
uskutočňuje študijný program.
Priložené dôkazy k SP 10.2.1.:
a) Študijné programy VŠZaSP sú uvádzané vo všetkých jazykoch v ktorých sa uskutočňujú
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/english-info
b) webová stránka VŠZaSP (slovenský jazyk)
www.vssvalzbety.sk
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c) webové sídlo – (anglický jazyk):
https://www.seu.sk/en/
d) webové sídlo – (český jazyk):
https://www.vszsp.cz/
e) webové sídlo – (srbský jazyk):
f)

https://vssebp.edu.rs/
webové sídlo – (maďarský jazyk):
https://unids.sk/

SP 10.2.2. Spôsob sprístupnenia informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so
špecifickými potrebami.
Priložené dôkazy k SP 10.2.2.:
a) Smernica o podpore VŠZaSP uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými
potrebami
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
b) VŠZaSP umožňuje bezplatnú inštaláciu pre nevidiacich – JAWS
JAWS – špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup – Tyflocomp

11. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu SP 11 Priebežné monitorovanie, periodické
hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu (čl. 11 štandardov pre
študijný program)

SP 11.1.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný
program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade so štandardmi pre študijný
program.
Priložené dôkazy k SP 11.1.1. :
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
b) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
c) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf
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SP 11.1.2. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný
program s cieľom zabezpečiť, aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v
súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán
a aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií,
aktuálnym technologickým možnostiam.
Priložené dôkazy k SP 11.1.2.:
a) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr
adyVZaSP.pdf
b) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
c) Výsledky prieskumov spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávania na VŠZaSP formou
ankiet
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic
hsprvaplnovancykly1.pdf
e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols
khovzdelvania.pdf
f) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podneto
v.pdf

SP 11.1.3. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný
program s cieľom zabezpečiť,
aby úroveň absolventov,
najmä
prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania, bola v súlade s
požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.
Priložené dôkazy k SP 11.1.3.:
a) Hodnotenie absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPich
zamestnvatemi.pdf
b) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.
pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
c) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvs
ocilnejprci1.pdf
d) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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e) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramo
vejradyVZaSP.pdf
f) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmz
abezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
g) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnoti
acichsprvaplnovancykly1.pdf
h) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysoko
kolskhovzdelvania.pdf
i) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo
poukazujú na nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.pod
netov.pdf

SP 11.2.1. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je
získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán programu.
Priložené dôkazy k SP 11.2.1. :
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Uplatnenie absolventov VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
c) Hodnotenia absolventov VŠZaSP ich zamestnávateľmi
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam
estnvatemi.pdf
d) Stanovisko Slovenskej komory soc. pracovníkov k študijnému programu sociálna práca na
VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
e) Stanovisko Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci k študijnému programu sociálna
práca na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln
ejprci1.pdf
f) Stanovisko Úradu verejné zdravotníctva SR k študijnému programu - verejné
zdravotníctvo
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
g) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic
hsprvaplnovancykly1.pdf
h) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols
khovzdelvania.pdf
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SP 11.2.2.

Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom anonymného dotazníka
sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.
Priložené dôkazy k SP 11.2.2.:
a) Výsledky prieskumov kvality vysokoškolské vzdelávania formou vyhodnotenia
dotazníkov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
b) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnoti
acichsprvaplnovancykly1.pdf
c) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysoko
kolskhovzdelvania.pdf
d) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo
poukazujú na nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.pod
netov.pdf

SP 11.2.3.

Zainteresované strany programu sa zúčastňujú aj na príprave metodiky
získavania a hodnotenia relevantnej spätnej väzby.
Priložené dôkazy k SP 11.2.3.:
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmza
bezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
b) Akademický senát VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
c) Alumni klub
http://alumni.vssvalzbety.sk/
d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiac
ichsprvaplnovancykly1.pdf
e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokok
olskhovzdelvania.pdf

SP 11.3.1. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby od zainteresovaných strán sa premietajú
do prijímania opatrení na zlepšenie.
Priložené dôkazy k SP 11.3.1. :
a) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejra
dyVZaSP.pdf
b) Akademický senát VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
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c) Medzinárodné akreditácie VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichs
prvaplnovancykly1.pdf
e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolsk
hovzdelvania.pdf
f) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podnetov.
pdf

SP 11.3.2. Pri ich navrhovaní opatrení na zlepšenie v súvislosti s výsledkami spätnej väzby
majú zaručenú účasť aj študenti.
Priložené dôkazy k SP 11.3.2.:
a) Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezp
eovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
b) Akademický senát VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
c) Programová rada VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrad
yVZaSP.pdf
d) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichs
prvaplnovancykly1.pdf
e) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskh
ovzdelvania.pdf
f) Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študenti domáhajú svojich práv alebo poukazujú na
nedostatky a prijímanie podnetov študentov na zlepšenie práce VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/smernice/Preskum.podnetov.
pdf

SP 11.4.1. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované
alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú
komunikované so zainteresovanými stranami.
Priložené dôkazy k SP 11.4.1.:
a) Zápisnice zo zasadnutí Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-systemkvallity/zapisnice
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b) Zápisnice zo zasadnutí Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic
hsprvaplnovancykly1.pdf
d) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols
khovzdelvania.pdf

SP 11.4.2. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované
alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú
zverejnené.
Priložené dôkazy k SP 11.4.2.:
a) Zápisnice zo zasadnutí Rady VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-systemkvallity/zapisnice
b) Zápisnice zo zasadnutí Programovej rady VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
c) Kvalita vzdelávania na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
d) Výsledky kontrol na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola

SP 11.5.1. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi
vnútorného systému v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia
(podľaSP 3.1.).
Priložené dôkazy k SP 11.5.1.:
a) Hodnotiace správy VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
b) Návrhy rámcových indikátorov hodnotenia postupu implementácie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostu
puimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
c) Určenie a druhy periodických hodnotiacich správ a plánované cykly
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnoti
acichsprvaplnovancykly1.pdf
d) Externé posudzovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského na VŠZaSP
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysoko
kolskhovzdelvania.pdf
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12.PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zosúladenie študijných programov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n. o., Bratislava so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre študijné programy:

a)

prerokoval Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n. o. Bratislava dňa 6. júla 2022,

b)

prerokovala a schválila Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n. o., Bratislava dňa 7. júla 2022,

c)

prerokovala a schválila Programová rada VŠZaSP pre študijné programy a odbory
habilitačného konania a inauguračného konania 7. júla 2022,

d)

schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,
Bratislava 7. júla 2022.

V Bratislave dňa 7. júla 2022

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH
rektor VŠZaSP

