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HODNOTIACA SPRÁVA 

VŠZ a SP sv. Alžbety 

 

1. Táto vnútorná hodnotiaca správa VŠZ a SP je správou o implementácii podmienok 

vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety 

 

2. Pramene regulácie vnútorného systému v podmienkach VŠZaSP  

 

1. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

(ďalej len „štandardy pre vnútorný systém“) obsahujú súbor požiadaviek na vnútorný systém a 

spôsob jeho implementácie.  

 

2. Metodika na vyhodnocovanie štandardov v znení zmien a doplnkov zo dňa 18. 

februára 2021 je v zmysle § 2 písm. d) zákona o zabezpečovaní kvality súbor postupov, kritérií 

a ukazovateľov, ktorých prostredníctvom pracovné skupiny výkonnej rady agentúry a 

zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov a opatrení na zabezpečenie súladu so 

štandardmi.  

 

3. Overovanie súladu so štandardami pre vnútorný systém možno považovať za externú 

časť zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v zmysle Štandardov a usmernení 

na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015).  
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4. Systém vnútorných normatívnych inštrukcií tvoria ucelený normatívny poriadok 

VŠZaSP a sú v priamej alebo v nepriamej systémovej väzbe na príslušné predpísané 

štandardy alebo na obsah citovanej metodiky; vnútorné normatívne právne akty, okrem iného, 

plnia funkciu dôkazu pre dokumentovanie plnenia príslušných štandardov. 

 

3. Terminológia tvorby, aplikácie a hodnotenia vnútorného systému 

kvality vysokoškolského vzdelávania 

 

1. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania obsahujú nasledujúce relevantné základné pojmy, uznané a aplikované 

v podmienkach VŠZaSP: 

1.1 Politiky zabezpečovania kvality/vnútorného systému VŠZaSP sú riadeným zámerne 

zostaveným súborom princípov, ktorými sa usmerňujú aktivity VŠZaSP a jej zamestnancov, 

študentov i externých zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť sústavné zabezpečenie a 

rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností.  

1.2. Procesy vnútorného systému sú pravidlá, predpisy, kódexy, formalizované procedúry 

a postupnosti krokov, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje zabezpečovanie a rozvoj 

kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností.  

1.3. Štandardy pre študijný program sú požiadavky, ktorých plnením je podmienené 

udelenie akreditácie študijného programu.  

1.4. Štruktúry vnútorného systému VŠZaSP  sú kolektívne orgány, jej útvary, zmluvní 

partneri alebo osoby s určenými kompetenciami, pôsobnosťou a zodpovednosťou za 

vymedzený rozsah zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich 

činností.  
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1.5 Súčasť VŠZaSP sú fakulta, inštitúty, ústavy a iné pedagogické, výskumné, vývojové, 

umelecké, hospodársko-správne a informačné pracovisko v sídle VŠZaSP alebo jej fakulty, 

účelové zariadenie, konzultačné stredisko alebo iné pracovisko mimo sídla vysokej školy 

alebo jej fakulty.  

1.6 Tvorivá činnosť je výskumná činnosť, vývojová činnosť, umelecká činnosť alebo ďalšia 

tvorivá činnosť VŠZaSP, ktorá je relevantná z hľadiska napĺňania poslania VŠZaSP, najmä 

vo väzbe na ciele a výstupy vzdelávania.  

1.7 Učitelia sú všetky osoby, ktoré zabezpečujú študijné programy bez ohľadu na to, či sú 

zamestnané na pozícii vysokoškolského učiteľa  alebo na pozícií odborného asistenta alebo 

odborníka z praxe a bez ohľadu na to, či pôsobia na VŠZaSP na ustanovený týždenný 

pracovný čas alebo na kratší týždenný pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancami VŠZaSP sú aj výskumní 

pracovníci a ostatní zamestnanci. Výskumní pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na 

vzdelávacej činnosti VŠZaSP.  Ministerstvo školstva spravuje register zamestnancov 

register vysokých škôl, v ktorom som uvedení vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci.   

1.8 Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania je konzistentne 

previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého VŠZaSP zabezpečuje 

a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 

tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností.  

1.9  Zainteresované strany sú aktéri VŠZaSP, osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré 

môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, tvorivých a iných súvisiacich činností alebo byť nimi 

ovplyvňované. Rozlišujú sa interné zainteresované strany (študenti a zamestnanci vysokej 

školy) a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných 

odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi VŠZaSP, domáci a zahraniční 

partneri VŠZaSP a pod).  
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2. Metodika na vyhodnocovanie štandardov obsahuje nasledujúce relevantné základné 

pojmy, aplikované v podmienkach VŠZaSP: 

Pojmy, ktoré sú historicky podmienené v terminológii používanej v činnostiach VŠZaSP 

a majú prípadné významové rozdiely, VŠZaSP vysvetlí v príslušnej žiadosti alebo v prílohe 

žiadosti, prípadne v inom dokumente svojho vnútorného systému.  

2.1. Akreditácia študijného programu je oprávnenie uskutočňovať študijný program a 

udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul.  

2.2 Cieľ vzdelávania študijného programu je formulácia, ktorá identifikuje schopnosti 

študenta v čase ukončenia programu, t. j. vyjadruje kladené očakávania na absolventov 

študijného programu. Ciele sú v študijnom programe implementované prostredníctvom 

verifikovateľných/merateľných výstupov vzdelávania.  

2.3 Dlhodobá a kontinuálna úspešnosť je sústavná úspešnosť v období ostatných desiatich 

rokov pred rokom, v ktorom sa hodnotí tvorivá činnosť.  

2.4 Dôkaz je verifikovateľný záznam, konštatovanie overiteľnej skutočností alebo iné 

informácie preukazujúce plnenie/neplnenie kritéria, ktoré poskytuje VŠZaSP alebo sú 

overiteľné agentúrou z dostupných zdrojov.  

2.5 Kritérium je konkrétna požiadavka štandardu alebo jej parciálny aspekt, ktorej plnenie 

v požadovanej miere je predpokladom pre celkové vyhodnotenie plnenia príslušného 

štandardu.  

2.6 Medzinárodne uznávaná úroveň tvorivej činnosti je tretia najvyššia úroveň kvality 

výsledkov tvorivých činností, určená na základe hodnotenia podľa postupov a kritérií 

uvedených v Metodike hodnotenia tvorivých činností vydanej agentúrou. Pojem sa 

nevzťahuje k povahe alebo geografickému rozsahu, ani k miestu realizácie, ani k miestu 

šírenia výsledkov tvorivej činnosti.  
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2.7 Procesy vnútorného systému sú toky potrebných vzájomne previazaných činností, 

ktoré VŠZaSP v súlade s politikou vnútorného systému identifikuje, plánuje, realizuje, 

monitoruje a zlepšuje pri napĺňaní poslania a strategických cieľov VŠZaSP (procesy 

vzdelávania, procesy tvorivých činností, ostatné procesy VŠZaSP).  

2.8 Súčasť VŠZaSP je fakulta, inštitúty, ústavy alebo iné pedagogické, výskumné, 

vývojové, hospodársko-správne a informačné pracovisko v sídle VŠZaSP alebo jej fakulty, 

účelové zariadenie, konzultačné stredisko alebo iné pracovisko mimo sídla VŠZaSP alebo 

jej fakulty.  

2.9 Špičková medzinárodná úroveň tvorivej činnosti je najvyššia úroveň kvality 

výsledkov tvorivých činností, určená na základe hodnotenia podľa postupov a kritérií 

uvedených v Metodike hodnotenia tvorivých činností vydanej agentúrou. Pojem sa 

nevzťahuje na povahu alebo geografický rozsah, na miesto realizácie, ani na miesto šírenia 

výsledkov tvorivej činnosti.  

2.10 Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania je 

konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého 

VŠZaSP zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností.  

2.11 Vyhodnocovanie súladu so štandardom je systematický, nezávislý a 

zdokumentovaný proces poskytovania a získavania dôkazov súladu s kritériami štandardu a 

objektívneho vyhodnocovania miery súladu. Ide o spoluprácu a súčinnosť VŠZaSP a 

pracovnej skupiny agentúry, ktorých spoločným záujmom je poskytnutie dostatočnej dôvery 

v kvalitu poskytovaného vzdelávania.  

2.12 Významná medzinárodná úroveň tvorivej činnosti je druhá najvyššia úroveň kvality 

výsledkov tvorivých činností, určená na základe hodnotenia podľa postupov a kritérií 

uvedených v Metodike hodnotenia tvorivých činností vydanej agentúrou. Pojem sa 



6 
 

nevzťahuje k povahe alebo geografickému rozsahu, ani k miestu realizácie, ani k miestu 

šírenia výsledkov tvorivej činnosti.  

2.13 Zainteresované strany sú aktéri VŠZaSP, osoby, spoločenstvá alebo organizácie, 

ktoré môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, tvorivých a iných súvisiacich činností alebo 

byť ním ovplyvňované. Rozlišujú sa interné zainteresované strany (študenti a zamestnanci 

VŠZaSP) a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných 

odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi VŠZaSP, domáci a zahraniční 

partneri VŠZaSP a pod.).  

 

4. Učenia sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  

 

1. Článok 4 Vnútorného systému pojednáva o tzv. akceptoroch pedagogického procesu, teda 

o  študentoch, kde je potreba, aby mali študenti i externé prostredie 

(zamestnávatelia/absolventi/ Alumni/komory atď.) istotu, že uchádzači: 

a) sú vyberaní a hodnotení objektívne, spätná väzba sa vyhodnocuje celkovým počtom 

sťažností na objektivitu hodnotenia, každoročným hodnotením percenta a dynamiky 

oprávnených sťažností študentov oproti neoprávneným aj za účasti Akademického senátu a 

Alumni klubu, a je pravidelne prehodnotená v správe o pedagogickej činnosti lx ročne okrem 

Akademického senátu aj na rokovaní Vedeckej rady VŠZaSP, 

b) majú možnosť aj oni spätne hodnotiť anonymne učiteľov bez rizika  možnej 

diskriminácie, a to pravidelne a zákonne stanoveným spôsobom,  

c) majú istotu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasu, náboženstvo a ochranu pred 

diskrimináciou, k čomu slúži vnútorný predpis (Antidiskriminačná smernica) a aktívne 

nahlasovanie týchto skutočností cez vnútorný systém kontroly, teda hlavného kontrolóra, a 

Akademického senátu VŠZaSP, 
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d) v rámci jednotlivých modulov môžu ovplyvniť zvyšovanie úrovne výučby a aktívne sa do 

nej zapájať, čo sa koná prostredníctvom študentskej komory Akademického senátu VŠZaSP 

i) anonymným hodnotením min lx ročne  

(ii) a prizvaním študentov na zasadnutia katedry a vedenia, 

e) vhodnosť a efektívnosť výučby u absolventov  študijných programov sa    

vyhodnocuje vnútorným aj vonkajším prostredím absolventov na  VŠZaSP 

prostredníctvom Alumni klubu aj hodnotením z trhu prace od zamestnávateľov, 

f) vzájomný rešpekt študent učiteľ je nielen formálne zakotvený v etickom kódexe, ale je 

súčasťou hodnotenia objektivity a kvality pedagogickej činnosti lx ročne na rokovaní 

Akademického senátu VŠZaSP a polročne na rokovaní Vedeckej rady VŠZaSP, 

g) súčasťou príslušnosti k študentskej časti akademickej obce a členstva v Alumni klube je 

akceptovanie, že úspechy v pedagogickej činnosti sú objektivizované, dôkazmi sú ocenenie 

za kvalitu výučby ošetrovateľstva z AUPHa ako center of excellence, ďalej udelenie štatútu 

Národného referenčného centra Úradu VZ a MS SR, 3x ocenením najlepší vedec a 

pedagóg zo strany MS SR,2004, 2009 a 2011, ako aj udelením počtu čestných doktorátov 

domácich (5) a zahraničných (12) vysokých škôl, a ďalším ocenením pedagógov (krištáľové 

krídlo, štátne vyznamenania prof. Šustrovej, prof. Krčmérymu, prof. Bencovi zo strany 

našich aj zahraničných hláv štátov v Keni, Kambodži, Malajzii atď.),  

h) pedagógovia majú možnosť nielen vedeckého rastu, ale z hľadiska pedagogiky a praxe 

treba konštatovať, že VŠZaSP má akreditované štyri programy doplnkového pedagogického 

štúdia doma i v zahraničí, ako aj špecializačného štúdia v štyroch programoch zo strany 

zdokonaľovania pedagogickej spôsobilosti zo strany MZ SR (atestácie, tri odbory, 

rigorózneho konania v 12 programoch) na škole 12 rokov sídlia tri komisie pre 

udeľovanie najvyššej vedeckej hodnosti DrSc., čo predstavuje motiváciu pre učiteľov a 

možnosť zvyšovania pedagogicko-vedeckej kvalifikácie, 
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i) študijný poriadok a skúšobný poriadok legislatívne zakotvujú práva študentov na 

spravodlivý a nestranný prístup od učiteľov, čoho dôkazom je klesajúci proces 

ia.  sťažnostnej agendy zo strany študentov 

ib.  klesajúci počet odôvodnených sťažností na učiteľov 

ic.  absencia sťažností na porušenie etického kódexu a absencia sťažností na 

výsledky antiplagiátorského systému, 

j) kontakt študentov s učiteľom cez e-mail a e-learning zabezpečuje možnosť priamych 

odporučení a usmernenie spôsobu učenia  sa a splnenia kritérií zo strany pedagógov v 

reálnom rozsahu. Metódy kontaktu, denná, externá kombinovaná sú súčasťou študijných 

plánov a pragmaticky reagujú na požiadavky študentov so zreteľom na ich bydlisko, 

dostupnosť stredísk praktickej výučby a epidemickej situácie, ako aj dostupnosti e-learningu 

a spätnej väzby študentov tak, aby online výučba nastupovala iba v nevyhnutných 

pandemických legislatívnych situáciách,  

k) selektivita a náročnosť štúdia sa odráža najmä pri zdravotníckych odboroch, kde 

v praktickej oblasti pôsobia nasledovne príklady: skúšobný poriadok ako súčasť študijného 

poriadku umožňuje dostatok opravných mechanizmov, ale aj selektívnosť ukončenia štúdia, 

keď spomedzi prijatých študentov za posledných 6 rokov v l. stupni neukončí štúdium asi 

30 percent a v Mgr. asi 20 percent študentov, ktorí v selektívnom a konkurenčnom prostredí 

nie sú pripustení alebo nezloží štátne skúšky, ani v opravných termínoch, takže ak je v 

priemere do l. ročníka Bc. programov prijatých na všetkých 36 pracoviskách cca 2400 

uchádzačov, Bc. program, končí asi 1600 (60-70 percent) a magisterských programov 

neprechádza selektívnym procesom asi ďalších 10-20 percent študentov. Navyše sú 

programy, ktoré sú extrémne náročne a vysoko selektívne už pri prijatí, napr. fyzioterapeut, 

a zubná technika, denná forma  kde prijímame asi 20-30 percent uchádzačov, 
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l) o kvalite pedagogického procesu svedčí aj fakt, že VŠZaSP je druhá v absolútnom 

poradí zahraničných študentov hneď za Univerzitou Komenského v Bratislave (cca 2200-

2400) počtom pracovísk v rámci Európskej únie (spolu desať programov v 

cudzích jazykoch) ako aj mimo EU(6 programov), na prvom mieste medzi všetkými 

slovenskými vysokými školami a v percente zahraničných študentov spomedzi všetkých 

študentov po DTI na druhom mieste medzi 33. slovenskými vysokými školami. V počte 

cudzojazyčných študijných programov sa umiestňuje VŠZaSP na prvom mieste, ako aj v 

počte zahraničných akreditovaných pracovísk s akreditáciou aj v mieste  príslušnej krajiny 

na prvom mieste, čo podčiarkuje dosah aj na zahraničných študentov a naopak. ktoré sa 

uskutočňujú na území príslušných štátov, odkiaľ je väčšina uchádzačov, ci už v riadnych 

alebo mimoriadnych formách štúdia (Keňa, Srbsko, Kambodža, Malajzia), kde pri vysokej 

konkurencii zahraničných vysokých škôl v juhovýchodnej Ázii, ak by študenti 

neakceptovali a nekonštatovali kvalitu štúdia, vybrali by si iné alebo domáce školy. 

Výučba priamo v miestach krajín mimo Európsku úniu vedie aj k nepriamemu znižovaniu 

migrácie, kedy študenti najmä počas rôznych pandémii počas posledných 20 rokov 

nemusia cestovať na praktickú výučbu, s tým, že naši učitelia cestujú a vyučujú v mieste 

sídla celého alebo časti študijných programov. 

 

 

 

 

 

5. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie 

akademických titulov 

 



10 
 

1.VŠZaSP organizuje prijímacie konanie v súčinnosti študijného oddelenia, katedier 

a pracovísk a Centra pre uznávanie dokladov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

 

2. Podmienky na štúdium najmä v zdravotníckych odboroch sú upravene aj odporúčaniami 

rezortných predpisov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štátne a verejné 

vysoké školy a odporúčane pre súkromné vysoké školy a súkromne nemocnice. 

 

3. VŠZaSP vzdeláva absolventov pre súkromne nemocnice, súkromnú líniu, súkromných 

špecialistov a súkromne záchranky (všetko od r. 2003 odštátnene). 

 

4. VŠZaSP do podmienok na prijatie zapracúva odporúčania  nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. 

(povinnosti súkromným právnickým osobám možno ukladať len zákonom a nie podzákonnými 

normami ako napríklad nariadeniami vlády či vyhláškami).  

 

5. VŠZaSP podmienky na prijímacom konaní najmä v zdravotníckych odboroch kontroluje 

prostredníctvom študijného oddelenia spolu s katedrami v dvoch kolách v priebehu 

prijímacieho konania. 

 

6. VŠZaSP v odbore Zubná technika  organizuje prijímacie talentové skúšky,  pretože na 

výkon  profesie zubného technika sa vyžadujú technické zručnosti v rámci talentu; súčasťou sú 

prijímacie skúšky, ktoré spravidla vyberú 20 % uchádzačov, niekedy však žiadneho uchádzača. 

 

7. VŠZaSP pôsobí pri uznávaní diplomov zo zahraničia, Non EÚ i EÚ.  
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Od školského roku 2020-21 prešla kompetencia uznávania diplomov a dokladov o vzdelávaní 

z kompetencie vysokých škôl na Centrum pre uznávanie MŠ, preto doklady študenti priamo 

zasielajú, na uvedenú inštitúciu, čo sa týka najmä prípadov študentov pracovísk mimo EÚ ako 

je pracovisko v Báčskom Petrovci, v Nairobi, v Phnom Penh, v Kuala Lumpur ako aj uchádzači 

z tretích štátov. V rámci bilaterálnych dohôd v Európskej únii ako aj príslušných článkov 

Lisabonskej dohody sú doklady v rámci Európskej únie uznávané na základe zmlúv, v týchto 

prípadoch však pôsobia aktívne katedry VŠZaSP. 

 

8. Evidenciu diplomov, priebehu štúdia a vykonaných skúšok vykonáva študijné oddelenie 

prvých päť rokov, a následne archív. Diplomové prace sú súčasťou a sú uchovávané v registri 

kde sú aj verejne prístupné (CRZP). 

 

9. VŠZaSP až do r. 2013 uchovávala dokumentáciu prijímacieho konania v zmysle skartačného 

a registratúrneho poriadku, pri Bc. programoch desať rokov, Mgr. osem rokov,   v rigoróznom 

konaní sedem rokov a v rámci habilitačného konania päť rokov, tak ako to stanovovalo 

vtedajšie znenie zákona. 

 

10. VŠZaSP v súčasnosti uchováva dokumentáciu študijnej časti (Bc., a Mgr. a PhD 70 rokov, 

ostatné kvalifikačné prace a atestačné prace MPH po dobu piatich rokov podľa stavu de lege 

ferenda.  

 

11. V zmysle príslušnej novely zákona o vysokých školách z r. 2018 sa výkazy o vykonaných 

skúškach ukladajú aj do  CRS - centrálny register študentov, a publikácie doktorandov do 

CREPČ- centrálny register publikačnej činnosti, kde okrem štátnych skúšok je podmienkou aj 
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publikovane predpísaného počtu publikácii v zahraničí, zvlášť domáce a zvlášť vo WOS, 

Scopus a Erih plus pri spoločenských vedách. 

 

12. VŠZaSP udeľovanie akademických titulov vykonáva v sídle pracovísk, ktoré majú program 

akreditovaný v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Počas pandémie v zmysle lex corona sa 

diplomy vydávajú v súlade s pandemickými opatreniami individuálne cestou asistentiek 

pracovísk po ich kontrole a vystavení na študijnom oddelení, podpisuje ich rektor alebo 

poverení prorektori, na fakulte dekan a príslušný prorektor alebo rektor VŠZaSP. 

 

13. Na prijímacie konanie ako aj uchovávanie dokumentácie štúdia a ich archiváciu má škola 

vnútorne predpisy, napríklad skartačný poriadok, registratúrny poriadok, študijný poriadok, 

kópie údajov exportovaných do CRZ, CREPČ, a exportov do CRZP ako aj výsledky originality 

s CRZP, ktoré tieto práce aj uchováva v zmysle zákona a jeho správcom, ako aj správcom CRS 

je MZ SR, správcom registra diplomov a dokladov o priebehu štúdia, sú katedry a študijné 

oddelenie, a prijímacieho konania študijné oddelenie. 

 

6. Učitelia 

 

1. VŠZaSP počtom pedagogických zamestnancov a ich kvalifikáciou reflektuje na náročnosť 

študijných odborov, počty študentov, stupeň štúdia  a smery vedeckovýskumnej činnosti školy. 

K tomu je prispôsobená  kvalifikačná štruktúra učiteľov na jednotlivých fakultách resp. 

pracoviskách v Slovenskej republike i v zahraničí. 

 

2.  Počet a štruktúra sa 4x ročne (začiatkom a koncom semestra) upravuje u externých učiteľov 

a učiteľov praxe tak, aby stavy zodpovedali náročnosti štúdia a  počtu študentov ako aj osobitne 
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hodín teoretickej a osobitne hodín praktickej výučby a je zverejňovaná   v Centrálnom registri 

zamestnancov (CRZ) s výnimkou humanitárnych a THP pracovníkov, ktorí sú zapracovaní do 

kapitol ,, Zdroje na uskutočňovanie poslania VŠZaSP“, t. j. kapitola 7 ako aj v časti 

Zahraničných humanitárnych projektoch (v častiach 4 a 5) i domácich a zahraničných 

výskumných úloh a projektov. V rokoch od poslednej akreditácie počet učiteľov 

varíruje reflektujúc na počty študentov  numericky medzi 310-405 pedagogických 

zamestnancov,  na funkčných miestach profesorov medzi 40-55, docentov medzi 80-90, 

odborných asistentov s PhD. medzi 50-120 a učiteľov praxe na pozíciách asistentov,  lektorov 

a mentorov podľa toho, či ide o profesijné  programy l. stupňa alebo vedecky orientované SP 

3. stupňa.  

 

3.  Výber učiteľov VŠZaSP je transparentný, objektívny a odborne fundovaný.  Do výberových 

komisií sú vyberaní zástupcovia Akademického senátu, zástupcovia študentov, študenti 

Alumni klubu, zástupcovia vedenia, odborníci mimo vysokej školy a sú upravené v zásadách 

o výberovom konaní, v Štatúte VŠZaSP a v predpisoch upravujúcich rokovanie 

samosprávnych orgánov (Akademický senát, Alumni klub a študentské organizácie). 

Motiváciou pre učiteľov je možnosť kariérneho postupu, ktorá je upravená v kritériách  pre 

Doplnkové pedagogické  štúdium (viď príloha), ďalej vo vnútornom predpise o doktorandskom 

štúdiu (viď príloha), v kritériách na zaradenie do funkcie docenta  alebo profesora (viď príloha), 

upravené rokovacím poriadkom vedeckej rady (viď príloha) a do praxe premietnuté v 

Odmeňovacom poriadku (viď príloha). Táto motivačná kaskáda je upravená tak, aby prišlo k 

prepojeniu motivačných prvkov postupu, t. j. graduácii s odmeňovaním (Odmeňovací poriadok 

VŠZaSP)  tých produktívnejších, resp. najproduktívnejších pedagógov osobitným predpisom 

VŠZaSP (viď príloha). 
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4. Medzinárodná mobilita reflektuje prácu a počet zahraničných humanitárnych vedeckých a 8 

pedagogických pracovísk s osobitne akreditovanými študijnými programami (ČR, Srbsko, 

Keňa, Kambodža) so 17 študijnými programami v zahraničí, ktorí sú zamestnaní priamo na 

akreditovaných programoch na pobočkách ako učitelia, resp.  vedeckí či humanitárni  

pracovníci v súlade s Pracovným poriadkom VŠZaSP, kde je aplikovaný s platnou legislatívou 

krajiny pôsobenia, t. j. ČR, SR, Srbsko, Keňa, Kambodža, Rakúsko, Malajzia, Sudán, Uganda, 

Rwanda,  Burundi, Lesotho, Sierra Leone, Haiti, Nikaragua, Honduras, Vietnam, Myanmar, 

Kazachstan, Kirgizstan, Afganistan, Irak, Sýria, Libanon, Jemen, Albánsko, Bosna a 

Hercegovina, Ukrajina, Ruska federácia, Poľsko a Maďarská republika. 

Preto štruktúra požiadaviek na učiteľov vyžaduje znalosti aspoň jedného, vo viacerých 

prípadoch dvoch cudzích jazykov, čo preveruje výberová komisia v pozíciách učiteľov na 

funkčných miestach  profesor, docent a vedecký pracovník, resp. odborný asistent a  najmä 

humanitárny pracovník. 

 

5. Okrem internacionalizácie výučby a výskumu má VŠZaSP rozsiahlu medzinárodnú mobilitu  

(cca 25-30 učiteľov VVČ a HP ročne, plus doktorandi a externí HP atď.), ktorá je v pôsobnosti 

prorektora pre medzinárodné vzťahy,  ktorý spravuje zmluvy o zahraničnej spolupráci a 

členstva v Európskej asociácii univerzít EUA v Bruseli (viď prílohy) v súlade s dlhodobým 

zámerom VŠZaSP,  ktorý okrem pedagogiky v zdravotníckych a sociálnych odboroch a 

programoch zahrňuje vedecko-výskumnú a humanitárnu činnosť ako súčasť výučby odborov v 

sociálnej práci, ošetrovateľstve, verejnom zdravotníctve, v programe tropického verejného 

zdravotníctva, administrácie a managementu verejného zdravotníctva a v ostatných 

zdravotníckych vedách, všeobecnej a tropickej sociálnej práci, psychológii a v  ďalších 

odboroch a programoch (viď dlhodobý zámer VŠZaSP ako súčasť štatútu a zriaďovacích listín). 
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6. VŠZaSP okrem finančnej motivácie v závislosti od plnenia počtu odučených hodín v rámci 

pedagogických povinností zohľadňuje počet školených diplomantov, doktorandov a motivačná 

zložka publikácii (2x ročne tzv. publikačný bonus za kategórie ADC, ADD,  ADM,  ADN,  

AAA,  ABA) možno súhrnne konštatovať,  že možnosti absolvovania Doplnkového 

pedagogického štúdia a doktorandského štúdia pre nových učiteľov, ktoré sa obe poskytujú 

bezplatne, patrili tiež k výrazným motivačným prvkom pre zvýšenie kvality  učiteľov VŠZaSP. 

V zdravotníckych odboroch treba k tomu pripočítať možnosť absolvovať bezplatne pre 

interných učiteľov získanie niektorých atestácii na ktoré má VŠZaSP  akreditáciu z MZ SR, 

pripadne vedeckej hodnosti DrSc. (na škole od r. 2016 pôsobia predsedovia 4 komisii pre 

získanie DrSc. a 12 komisii pre získanie PhD., aj s fakultami a inštitútmi, ktoré sú akreditované 

v 2 cudzích jazykoch – v angličtine a nemčine- , t. j. v jazykoch okrem slovenčiny), čo  dopĺňa 

aj medzinárodná mobilita, t.j. výmena pedagógov z VŠ v USA , Keni a Thajska- University of 

Scranton, Chulalongkorn University BKK a Nairobi CUEA University v rámci tropických 

programov a programov global health.  

 

7. Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov 

 

1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že VŠZaSP má dostatočné 

finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov,  súvisiacich 

tvorivých, podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu. Zaručujú priestorové, 

materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a 

iných súvisiacich činností, ktoré zodpovedajú výstupom  vzdelávania, počtu študentov a ich 

špecifickým potrebám. Každý rok je tvorený nový finančný rozpočet, ktorý prechádza 

schvaľovacím procesom vedením vysokej školy Správnou radou VŠZaSP a rovnako tak 

i Akademickým senátom VŠZaSP. 



16 
 

 

2. VŠZaSP má funkčné zmluvné partnerstvá, ktoré sú potrebné na dosahovanie výstupov 

vzdelávania.  

 

3. Študentom je priebežne počas akademického roka zabezpečovaný prístup k informačným 

zdrojom, knižničným fondom a službám zodpovedajúcim výstupom vzdelávania a zameraniu 

ich tvorivých činností. Rovnako tak i prístup k poradenským službám a k ďalším podporným 

službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a sú 

predpokladom ich napredovania v štúdiu a ich osobného a kariérneho rozvoja.  

 

4. VŠZaSP má kvalifikovaný podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, 

administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita 

zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým potrebám. Študenti majú primerané sociálne 

zabezpečenie počas celého ich štúdia. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému ďalej 

zaručujú, že študenti majú primerané športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas 

štúdia. V Dolnej Krupej sú k dispozícii tenisové kurty, bazény, v budove VŠZaSP na Námestí 

1. Mája sa nachádza kaplnka, v aule hlavnej budovy je každú nedeľu slúžená svätá omša.  

 

5. Prostredníctvom detašovaných pracovísk VŠZaSP sú zabezpečované všetky procesy 

vnútorného systému aj pre súčasti mimo sídla VŠZaSP, v ktorých sa uskutočňujú študijné 

programy alebo vzdelávacie činnosti.  

Každoročne sú Správnej rade VŠZaSP i Akademickému senátu VŠZaSP  predkladané na 

prerokovanie a schvaľovanie výročné správy o hospodárení vysokej školy a výročné správy 

o činnosti vysokej školy, ktoré sú dôkazom účelného a efektívneho hospodárenia vysokej školy 
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s využitím všetkých zdrojov.  Tieto sú následne zverejňované na webovej stránke VŠZaSP, sú 

tak prístupné pre študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti.  

 

8. Zhromažďovanie a spracovanie informácií 

 

1. VŠZaSP spracováva informácie o škole, o absolventoch, o učiteľoch a ich vedeckej 

produktivite z externého prostredia a informácie zverejňuje na svojom webovom sídle, ktoré je 

zároveň  aj webovým sídlom ktoré určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

 

2.  Spracované informácie a ich zverejňovanie sa uskutočňujú najmä týmito spôsobmi: 

a) prísun informácií a aktívny screening / zhromažďovanie 

VŠZaSP poskytuje študentom informáciu o možnosti štúdia (zoznam študijných programov 

a podmienky prijatia, podmienky prijímacieho konania), podáva informácie študentom o 

možnosti uplatnenia v praxi (profily absolventov), ako aj o záujme zamestnávateľov a 

informácie z externého prostredia o zamestnanosti absolventov.  

VŠZaSP relevantné informácie prijíma od štatistických úradov (MPSVR), úradov práce, 

nemocníc, DSS, Alumni klubu komôr a ďalších profesijných organizácii. 

VŠZaSP v rámci aktívneho screeningu publikuje informácie o významných 

absolventoch VŠZaSP; škola mala za posledných desať rokov troch medailistov na 

Olympijských hrách a 12 medailistov na Paralympijských hrách. Informácie sa týkajú 

študentov PhD ocenených medzinárodnými cenami i pedagógov ocenených cenami 

napríklad vedec roku, zahraničné čestné doktoráty atď.  

b) spracovanie informácií a ich export  v zmysle zákonov z oblasti školstva 
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VŠZaSP na spracovanie informácií a ich export v zmysle zákona má uzavretý zmluvný 

vzťah s externým spracovávateľom (Ipex s. r. o.) a vlastné informačné pracovisko 

a informatika VŠZaSP, ktorý v spolupráci so študijným oddelením v zmysle informácií do 

registra študijných programov a centrálneho registra študentov (ďalej CRŠ). 

 

3.  VŠZaSP zabezpečuje informačné pôsobenie v týchto činnostiach: 

a) oddelenie ľudských zdrojov (predtým KaPP) spracováva a plní informačnú povinnosť 

smerom k Centrálnemu registru zamestnancov (ďalej CRZ), 

b) študijné oddelenie a kancelárii rektora vo veci CRSP (študijné programy), 

c) publikačnej a ďalšej VVČ v oblasti vedy, grantov a zahraničných vzťahov (komplexné 

akreditácie, centrálny register publikačnej a umeleckej činnosti (CRP). 

d) Zhromažďovanie informácií pre posúdenie systému monitorovania kvality vzdelávania 

vysokoškolského prostredia, vrátane porovnávania s inými vysokými školami v oblasti 

vedeckého a pedagogického výkonu, výsledky domácich a zahraničných rankingov, 

akreditácii, evaluácií a merateľnosti vedeckého výkonu (objem financií na granty, 

investície do vzdelávania, VVČ, zahraničných vzťahov a zdravotníckej a sociálnej činnosti 

ako súčasti výchovy a vzdelávania a nástrojov na plnenie dlhodobých zámerov VŠZaSP, 

jej misií a vízií. 

 

 

 

9. Zverejňovanie informácií 
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1. VŠZaSP uverejňuje informácie s hlavným cieľom informovať uchádzačov, študentov a 

absolventov (externé i vnútorné prostredie školy a jej okolia) a zabezpečiť tak: 

- eliminácia informačnej nerovnosti pre potreby študentov pri prijímacom procese na 

VŠZaSP, 

- informácie o úspechoch študentov a učiteľov VŠZaSP a získavanie študentov na štúdium  

zdravotných a sociálnych programov, 

- získanie  študentov pre plnenie dlhodobého zámeru, vízie a misie VŠZaSP, 

- informácie o humanitárnych, vedeckých, charitatívnych a zdravotníckych  projektoch pre 

prácu na domácich a zahraničných pracoviskách VŠZaSP, 

- sprostredkovanie informácií získané aktívnym screeningom pre študentov a učiteľov 

(grantové výzvy, zamestnanosť absolventov, spätné väzby Alumni klubu) 

- zoznam vnútorných predpisov VŠZaSP v zmysle legislatívno-technických informácií, ako 

aj informácií o procesoch monitorovanie kvality. 

 

2.  VŠZaSP zverejňuje obligatórne na svojej webovej stránke informácie v zmysle legislatívy z 

oblasti školstva, s výnimkou tých, ktoré môže zverejniť iba na: 

a) pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo 

Slovenskej akreditačnej agentúry  taxatívne určené osobitnými zákonmi v právnej 

regulácii vysokého školstva,   

b) v rámci informačnej povinnosti podľa osobitného zákona z pôsobnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (právna úprava neziskových organizácií, štátnej evidencie 

výskumu, migrácie atď.). 

 

3. VŠZaSP uverejňuje relevantné informácie s obmedzeniami, vyplývajúcimi z osobitných 

zákonov z oblasti GDPR ochrany osobných údajov, z oblasti prístupu k informáciám, v rámci 
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pôsobnosti Trestného zákona a Trestného poriadku a ďalších zákonov v gescii Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky (pri zistení podozrenia na spáchanie priestupku, prečinu 

alebo zločinu, najmä v prípade dokázania  porušenia povinností, vyplývajúcich z 

antiplagiátorského poriadku, predpisov vyhlášky o duševnom vlastníctve atď. 

 

4. VŠZaSP poskytuje obligatórne informácie o študentoch a pedagogickom výkone, ako aj 

štruktúre učiteľov jeden krát ročne na  UZIS (uverejňovanie prepojenia-linky na počty 

študentov, absolventov, medzinárodných a zahraničných študentov.  

 

5.  VŠZaSP spracúva štatistiky a odosiela ich v zmysle legislatívy o príslušných registroch do 

centrálnych úložísk, kde sú verejne prístupné.  

 

6.  VŠZaSP zasiela správy na UZIS, pričom sú zároveň súčasťou Výročnej správy VŠZaSP, 

ktorú schvaľuje Akademický senát VŠZaSP i Správna rada VŠZaSP každý rok a zasiela ju na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

7. Výročná správa VŠZaSP je zverejňuje celý rok na webovej stránke VŠZaSP vždy za 

uplynulý rok, a to študijné oddelenie vo veci študentov, oddelenie doktorandského štúdia 

oddelenie PhD štúdia vo veci domácich a zahraničných doktorandov, sekcia knižnice vo veci 

publikačnej činnosti. Uverejňujú sa informácie o vykonaných habilitáciách a inauguráciách za 

posledných päť rokov, v lehotách, ktoré ustanovuje príslušný zákon o vysokých školách v 

ustanoveniach o kvalifikačnom raste a v lehotách, ktoré určuje vnútorný predpis-skartačný 

poriadok VŠZaSP. 
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8. VŠZaSP uverejňuje osobitné druhy informácií, ktoré vyplývajú z informačnej 

povinnosti v zmysle zákonov v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu 

k právnej forme VŠZaSP ako neziskovej organizácie, poskytujúcej verejnoprospešné služby.   

 

9.   VŠZaSP zverejňuje výročné správy o škole ako celku na vlastnom webovskom sídle, ako 

aj správy o použití finančných prostriedkov na webe príslušného ministerstva, a to v rokoch, 

kedy VŠZaSP obdrží dotáciu na študentov  na ich sociálne potreby, pretože VŠZaSP ako 

súkromná vysoká škola nemá žiadnu dotáciu zo štátneho rozpočtu. Novela zákona o vysokých 

školách takúto možnosť od roku 2022 pripúšťa a ak by sa návrh stal realitou škola 

začne zverejňovať osobitne aj správu o hospodárení so štátnymi prostriedkami. 

 

10. Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické 

schvaľovanie študijných programov 

 

1. VŠZaSP schvaľuje študijné programy pred podaním na akreditáciu, pred podaním v 

rámci  zosúladenia štandardov so systémom  monitoringu  kvality a periodického hodnotenia 

VŠZaSP. Študijné programy schvaľuje Akademický senát VŠZaSP , Vedecká rada VŠZaSP, 

Správna rada VŠZaSP a Rada pre vnútorný systém kvality VŠZaSP.  Rada pre vnútorný systém 

kvality VŠZaSP ich navyše periodicky hodnotí.  Viacstupňový proces proces  umožnil zapojiť 

do prípravy príslušné pracovisko, ktoré program zabezpečuje, rektorát, keďže zamestnanci 

VŠZaSP môžu učiť aj na ďalšom pracovisku VŠZaSP (tej istej t. j. VSSA), a v Akademickom 

senáte VŠZaSP, aby mohli do procesu vstupovať študenti cez svoju študentskú komoru 

v Akademickom senáte a prostredníctvom podpredsedu Akademického senátu za študentskú 

časť Akademického senátu.  
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2. Vedecká rada VŠZaSP je zlozená z garantov, ktorí sú spravidla aj vo vedení pracovísk ako 

vedúci, zástupca, tajomník. V tretine počtu členov Vedeckej rady VŠZaSP sú zastúpení externí 

profesori a odborníci z praxe (zdravotníctvo, práca a sociálne veci a rodina, misijná charitatívna 

rozvojová a zdravotnícka činnosť). VŠZaSP zabezpečuje vstup externého prostredia a 

konzumentov finálneho produktu VŠZaSP vzdelávania, predovšetkým poskytovateľov 

zdravotníckych a sociálnych služieb, do tvorby študijného programu, pred  schválením 

príslušným hodnotiacim orgánom.  

 

3. Silné a slabé stránky súčasnej legislatívy ovplyvňuje absencia harmonizácie názvov 

študijných odborov a názvov zdravotníckych povolaní. 

VŠZaSP  v prípade zdravotníckych programov organizuje štvorstupňové schvaľovanie, pred 

odoslaním na agentúru sa musí program zaslať na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky na vyjadrenie, či absolventi zdravotníckych programov budú spĺňať kvalifikačné 

predpoklady podľa príslušného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o 

zdravotníckych pracovníkoch. 

 

4. VŠZaSP, okrem zákonnej povinnosti, konzultuje študijné programy z oblasti sociálnej prace 

s príslušnými orgánmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a s príslušným ministerstvom, v 

regiónoch so zástupcami reprezentácie Únie miest a obcí (komunitná sociálna práca, sociálne 

služby, sociálna práca s bezdomovcami atď.), osobitne v prípade zmien legislatívy. 

 

5. VŠZaSP konštatuje, že z hľadiska kvality vzdelávania slabou stránkou procesov 

v Slovenskej republike je skutočnosť, že rezortná legislatíva v oblasti práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ako i v oblasti zdravotníctva sa mení niekedy rýchlejšie ako je periodicita evaluácii 

a akreditácii (v roku  2019 MS SR zmenilo z vyše tisíc študijných odborov redukciou na 42 
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študijných odborov, pričom názvy zostávajúcich 42 odborov nekorešpondovali s 

názvami zrušených programov, ktoré boli naviazané na profesionálne označenie absolventov 

(napr. fyzioterapeut, predtým absolvent fyzioterapie, prijatý na akreditovaný študijný program 

a odbor fyzioterapie sa ocitol zrazu absolventom resp. študentom ŠO s celkom iným názvom 

(ostatné zdravotnícke vedy), pričom jeho zamestnávateľ od neho na výkon práce fyzioterapie 

takúto kvalifikáciu  neuznáva.  

 

6. VŠZaSP konštatuje, že harmonizácia názvov funkčných miest v rezortoch, resp. povolaní 

zdravotníckych pracovníkov v čase prípravy tohto Vnútorného predpisu nekoreluje, čo však 

žiadna z vysokých škôl nemôže ovplyvniť. VŠZaSP konštatuje ďalej, že vydávanie súhlasu 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie rozhodovanie o žiadostiach nebude 

mať želateľný legislatívny dopad pri uplatnení absolventov praxi, ak  najmenej do času 

skončenia štandardnej dĺžky štúdia už prijatých absolventov, sa nezosúladí nomenklatúra 

názvov povolaní s názvami študijných odborov a následne programov získaných v minulosti a 

predkladaných v súčasnosti na agentúru. 

 

7. VŠZaSP zabezpečuje pravidelné a periodické a neperiodické monitorovanie a kontrolu 

študijných programov. Hodnotenie prebieha periodicky podľa vnútorných predpisov z oblasti 

monitorovania kvality VŠZaSP  (pozri bod 2, zoznam vnútorných predpisov) ako aj podľa 

zákona, a neperiodicky na podnet Rady pre vnútorný systém kvality alebo prostredníctvom 

hlavného kontrolóra alebo študentskej komory Akademického senátu VŠZaSP. 

VŠZaSP  zabezpečuje periodicitu monitorovania  a hodnotenia každé štyri roky zo zákona, 

okrem toho sa do procesu vstupuje na podnet zamestnávateľa pri zmene napr. zdravotníckej 

legislatívy (počty hodín praxe, miesto výkonu praxe po epidémii atď.), v VSSA pri zmene 
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príloh nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o zdravotníckych pracovníkoch a pracovníkoch v 

zdravotníctve v neperiodickom intervale. 

8. VŠZaSP  konštatuje, že v minulosti eviduje dva prípady  a tri programy, kedy boli študijné 

programy zrušené na podnet vnútornej kontroly, iniciovanej zo strany Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky alebo MS SR, a SP zrušila a študentov prestúpila na iné 

vysoké školy alebo príbuzné programy, z čoho vyplýva, že autokontrola i automonitoring bol 

funkčne overený. VŠZaSP pred 15 rokmi dokonca v jednom prípade ( napriek absencii 

legislatívy o autoremedure) uznesením vedeckej rady zrušila udelený VPT docent keď sa 

dodatočne preukázalo plagiátorstvo v časoch, kedy ešte ani neexistoval antiplagiátorský systém 

a vkladanie prác do registrov. 

 

9. VŠZaSP  okrem tzv. legislatívne zakotvenej periodicity v r. 2021/22 uskutočňuje periodické 

ročné  hodnotenie Radou pre monitoring kvality VŠZaSP, kde sú zástupcovia poskytovateľov, 

kde naši absolventi pôsobia, ako aj Alumni klubu, vedenia školy, vedenia senátu, toto 

periodické hodnotenie je dopĺňane 1-2x ročne výsledkami študentských vyjadrení a dotazníkov 

bodovacím systémom. Ak ma v niektorom školskom roku skórovanie pod 4, tak Rada vykoná 

neperiodickú kontrolu. 

 

11. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality 

 

1. V podmienkach VŠZaSP okrem  internej/periodickej/neperiodickej kontroly do 

procesu  externého monitoringu kvality  vstupujú: 

a. domáce subjekty zo zákona aj nad rámec príslušného zákona o vysokých školách  

b. zahraničné subjekty. 
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Ad a. Domáce subjekty sú predovšetkým zamestnávatelia, najmä v rezorte  Ministerstva 

zdravotníctva a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Nemocnice a DSS, ako 

hlavní odberatelia našich absolventov, kedy na periodické hodnotenie podľa 

vnútorného predpisu je prizývaný zástupca sekcie vzdelávania oboch rezortov, ktorí 

vstupovali aj do tvorby študijných programov (viď bod A). Externe hodnotenia sú súčasťou 

príloh k jednotlivým študijným programom. 

Ad b. Zahraničné subjekty partikulárne vstupujú zo zákona do hodnotenia VVČ  

     grantov a graduácii docentov a profesorov, ako aj pri obhajobách PhD. (členovia komisií). 

Udeľovanie titulov pri habilitácii a inaugurácii je v rukách externých a zahraničných 

odborníkov, kedy okrem jedného člena komisie a jedného oponenta ostatných šesť sú z 

externého prostredia mimo VŠZaSP, a dvaja z nich  sú zo zahraničia. 

VŠZaSP uplatňuje mechanizmy periodického hodnotenia a monitoringu zo strany zahraničnej 

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

zápisnice a závery sú v prílohách k bodu 23 a 11 a plánuje to zabezpečiť aj v budúcnosti, najmä 

ak legislatíva takéto hodnotenie vhodným spôsobom zohľadni pri šesť ročných pravidelných 

hodnoteniach študijných programov, resp. ich akreditácii. 

 


