
 

1.8. Plnenie odporúčaní Akreditačnej komisie na zlepšenie práce z r. 2015  

 

1. Pokračovať v trende medzinárodnej evaluácie a neuspokojiť sa len s výsledkami z roku 2012, 

ale v priebehu rokov 2015 až 2020 podstúpiť ďalšiu medzinárodnú evaluáciu.  

Záver:  Splnené v r. 2017 viď. www.vssvalzbety.sk/ 

2. Znížiť počet pracovísk s vysokoškolskou výučbou mimo sídla vysokej školy zlúčením, resp. 

zrušením tak, aby zostali len tie, ktoré v procese Komplexnej akreditácie dosiahli najlepšie 

výsledky, a to aj opakovane (KA 2009, KA 2014).  

Záver: Splnené: Zrušené boli 7 ŠP v BA 2 (sociológia 2020, int. oše. 2021) v zahraničí 1 

(fyziológia ) SP denné Phnom Penh, SP denné Nairobi (1) SP denné (Čadca, Bardejov)  

3. V medzinárodných vzťahoch okrem partnerstiev v rozvojových krajinách nájsť stabilnejších 

partnerov zo strany zdravotno-sociálnych fakúlt v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku 

a v ostatných krajinách V4 resp. Európskej únie zamerané najmä na spoločné publikácie a 

projekty vedecko-výskumnej činnosti  

Záver: Splnené: Collegium Neuman PR, Ostravská klinika, Husuv institut (ČR), Hospital 

Elizabetum (Rakúsko) 

4. Pokračovať v trende vysokého percenta zahraničných študentov nielen však v zdravotníckych 

študijných programoch (OV 18), ale aj v spoločenských a behaviorálnych študijných programoch 

(OV 6). Rozšíriť pôsobenie v oblastiach, kde žijú zahraniční Slováci.  

Záver: Splnené – podiel je vysokej školy nad 20% a najvyšší v SR.  VŠ rozšírila výučbu na UA 

(Užhorod)  



5. Zvážiť, aby akademický senát vysokej školy inicioval úpravu názvu vysokej školy tak, aby 

spojenie „sociálnej práce“ sa nahradilo slovami „sociálnych vied“, pretože sociálna práca tvorí už 

len menšiu časť medzi odbormi, ktoré škola zabezpečuje z OV 6 (popri psychológii, sociológii, 

rómológii a misológii).  

 

Záver: Splnené – AS a VŠ podali v r. 2017 na MŠ SR, ktoré zmenu názvu a začlenenia 

schválilo a odoslalo v r. 2018 na Úrad vlády. 

 

6. Na základe podnetov študentov, počas diskusií, vznikla požiadavka umožniť členstvo v 

samosprávnych orgánoch, konkrétne v akademickom senáte vysokej školy, nielen pre zástupcov 

akademickej obce z Bratislavy a Prešova, ale vykonať zmenu volebného poriadku tak, aby 

umožňoval zastúpenia aj z iných detašovaných pracovísk.  

Záver: Splnené: Vznikom FOŠL boli do AS prijatí aj študenti / 2019 aj zástupcovia z Nových 

Zámkov a ďalších DP 

7. Iniciovať, na základe skúseností z rokov 2004 až 2014, spoločné študijné programy a spoločné 

vedecké pracoviská nielen s vysokými školami v zámorí, ale aj s domácimi vysokými školami, 

resp. s vysokými školami zo susedných krajín V4 (napr. výskumné laboratória).  

Záver: Splnené: V ČR získala VŠ akreditáciu na 4 spoločné ŠP (Sociálna práca, VZ, OŠE, 

psychológia) v r. 2019 až 2020 MCHP v Prahe 

8. Zvýšiť podiel zahraničných monografií a zahraničných vysokoškolských učebníc v spektre 

publikačnej činnosti, najmä formou spoločných monografií a učebníc s autormi z partnerských 

univerzít (v súčasnosti vyše 90 % výstupov vysokej školy tvoria práce vo vedeckých časopisoch). 

Ide o oblasti, kde je často nedostatok vysokoškolských učebníc v predmetoch a odboroch 

(ošetrovateľstvo, zubná technika, sociálna práca, misijná a charitatívna práca, rómológia, 



rádiologická technika, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve), ktoré môžu využívať aj študenti a školy v okolitých krajinách V4 (Rakúsko, 

Maďarsko, Poľsko, ČR).  

Záver: Splnené: Počet monografií a VŠ učebníc vzrástol z priemerne 5,6 ročne na 10.5 ročne 

9. Okrem internátu pre denných študentov v Bratislave zvážiť prenájom, alebo vybavenie 

internátov aj na tých pracoviskách, kde je vysoký počet denných študentov.  

 

Záver: Splnené: V Nových Zámkoch dostali študenti možnosť využiť internát SZŠ v r. 2017 

a v Michalovciach v r. 2018 (Spojená SŠ Michalovce) 

 

 

 

 

 

 


