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s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením článku 

5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva vnútorný predpis, ktorým sa upravujú 

pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 

Bratislave. 
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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Vnútorný predpis upravuje pravidlá priebežného monitorovania, periodického 

hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave (ďalej len „SZU“).  

(2) Pravidlá priebežného monitorovania a periodického hodnotenia študijných programov 

sú súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality SZU. 

(3) SZU prostredníctvom Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality (ďalej len 

„Rada pre VSZK“) priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje študijný program1  

s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný  súlad so štandardmi Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo pre študijný program,  a aby dosahované ciele a výstupy 

vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších 

zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich 

aplikácií, aktuálnym technologickým možnostiam, a aby úroveň absolventov, najmä 

prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s požadovanou 

úrovňou kvalifikačného rámca.2    

(4) Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie relevantnej 

spätnej väzby od zainteresovaných strán študijného programu, ktoré sa zúčastňujú aj na 

príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne 

prostredníctvom anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch 

študijného programu.3 

(5) Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 4 tohto článku sa premietajú do 

prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní majú zaručenú účasť aj študenti.4 

(6) Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované alebo 

následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú prerokované so 

zainteresovanými stranami a sú zverejnené.5 

(7) Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi 

vnútorného systému kvality v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia. 

(8) Vnútorný predpis SZU č. 8/2021 sa primerane vzťahuje na pravidlá priebežného 

monitorovania a periodického hodnotenia.6 

 

Článok 2  

Základné pojmy 

 

(1) Kvalifikačný rámec je národný kvalifikačný rámec. Úrovne národného kvalifikačného 

rámca sú priradené úrovniam Kvalifikačného rámca v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania a úrovni Európskeho kvalifikačného rámca.7 

(2) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného 

programu (ďalej len „garant študijného programu) je vysokoškolský učiteľ zaradený 

na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta v príslušnom 

študijnom odbore (v závislosti od stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré sa podľa 

študijného programu uskutočňuje a kritérií MZ SR ) na vysokej škole, na ktorej je 

 
1 článok 2 ods. 2 písm. d) až f), i), l), o) až r) a u) vnútorného predpisu SZU č. 1/2021 (Štatút Rady pre VSZK SZU 

v Bratislave)  
2 článok 11 ods. 1 Štandardov SAA VŠ pre študijný program 
3 článok 11 ods. 2 Štandardov SAA VŠ pre študijný program 
4 článok 11 ods. 3 Štandardov SAA VŠ pre študijný program 
5 článok 11 ods. 4 Štandardov SAA VŠ pre študijný program 
6 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre 

pre vysoké školy 
7 Článok 12 ods. 9 Štandardov pre študijný program vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 

školstvo 
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zodpovedný za kvalitu a rozvoj študijného programu. Pri posudzovaní navrhovaného 

garanta študijného programu sa berie do úvahy jeho skutočná zodpovednosť za študijný 

program, teda či má skutočne možnosť a či ovplyvňuje kvalitu uskutočňovania a rozvoj 

študijného programu, jeho kompetentnosť, teda či jeho pedagogický a vedecký profil a 

výsledky zaručujú odbornú kvalitu a jeho skutočná angažovanosť a aktivita pri 

garantovaní študijného programu.8 

(3) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality profilového 

predmetu je vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorý 

pôsobí na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas. Zabezpečovanie 

predmetu znamená zodpovedať za predmet, viesť prednášky a iné ťažiskové 

vzdelávacie činnosti profilových predmetov a zodpovedať za činnosti zabezpečovania 

kvality v predmete a rozvoj predmetu tak, aby boli dosahované požadované výstupy 

vzdelávania študijného programu.9 Ak ide o profesijne orientované študijné programy 

sú zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi 

v odbore podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., a ktorí pôsobia na vysokej škole na 

ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. 

(4) Zainteresované strany sú aktéri SZU, osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré 

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

nimi ovplyvňované. Rozlišujú sa interné zainteresované strany (študenti, zamestnanci) 

a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných 

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

partneri SZU a pod.).10 

 

Článok 3  

Priebežné monitorovanie, pravidelné vyhodnocovanie a upravovanie študijného  

programu 
 

(1) Študijné programy sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky 

schvaľované so zapojením študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných 

strán.  

(2) Rada pre VSZK priebežne monitoruje študijný program s cieľom zabezpečiť, aby 

úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania, bola 

v súlade s požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.11 

(3) Rada pre VSZK priebežne monitoruje a vydáva hodnotiace správy na základe 

priebežného monitorovania a periodického hodnotenia študijných programov, ktoré 

vykonávajú programové rady fakúlt12, a ktoré prebieha jedenkrát za dva roky 

a neodkladne po: 

a) legislatívnych zmenách zasahujúcich do študijného programu, 

b) uskutočnení organizačných zmien týkajúcich sa študijného programu, 

c) zmene právomocí a zodpovednosti vo VSZK, 

d) ukončení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu. 

(4) Jednotlivé fakulty SZU monitorujú študijné programy prostredníctvom programových 

rád fakúlt a garantov študijných programov jedenkrát ročne k 31. augustu kalendárneho 

roka a neodkladne v zmysle skutočností uvedených v ustanovení ods. 3 tohto článku. 

 
8 článok 3 ods. 1 Smernice SZU č. 4/2021 o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť 
9 článok 12 ods. 6, bod VS 6.f.2 Metodiky SAA VŠ na vyhodnocovanie štandardov 
10 článok 12 ods. 23 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania vydaných 

Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo 
11 článok 13 ods. 11 SP 11.1.3 Metodiky SAA VŠ na vyhodnocovanie štandardov  
12 článok 5 ods. 5 písm. b), d), e) a f) vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
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(5) Programové rady fakúlt sú zodpovedné za priebežné monitorovanie, periodické 

hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu.13  

 

Článok 4  

Ukazovatele týkajúce sa procesu monitorovania študijného programu 

 

(1) SZU konštruuje ukazovatele, zber potrebných dát, spôsob a frekvenciu merania v súlade 

s vlastnými postupmi vnútorného systému zabezpečovania kvality.14 

(2) SZU vo svojom vnútornom systéme používa aj ďalšie ukazovatele podporujúce vlastné 

poslanie a ciele. 

(3) SZU vykazuje ukazovatele a ich trend v správe z periodického hodnotenia vnútorného 

systému/študijných programov spolu s ostatnými  monitorovanými ukazovateľmi: 

a) jednotlivé ukazovatele sa vyhodnocujú na ročnej báze, 

b) spravidla za 10 ostatných rokov, 

c) v primeranom rozsahu za študijný program, celú SZU alebo jej súčasť. 

(4) Ukazovateľmi priebežného monitorovania študijného programu sú: 

a) ukazovatele vstupu do vzdelávania, ktoré indikujú súlad ponuky a záujmu o 

štúdium študijných programov vysokej školy: 

- počet ponúkaných študijných programov podľa 1., 2., 3. stupňa vzdelávania, 

- podiel neotvorených študijných programov v akademickom roku z celkovej 

ponuky, 

- počet ponúkaných študijných programov v inom ako slovenskom jazyku,  

- podiel neotvorených študijných programov v inom ako slovenskom jazyku v 

akademickom roku z ich celkovej ponuky,  

- počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku,  

- počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako 

slovenským občianstvom, 

- podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium v 

príslušnom akademickom roku,  

- podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni vzdelávania.  

b) ukazovatele vzdelávania:  

1. Prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia. Výsledky a vývoj ukazovateľov 

slúžia na monitorovanie vhodnosti metód výberu a posudzovania spôsobilosti na 

štúdium; hodnotenie stavu a vývoja progresu študentov v procese vzdelávania a miery 

predčasného ukončenia štúdia. Sú to najmä:  

a) počet študentov vysokej školy/študijného programu v jednotlivých rokoch štúdia,  

b) podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre 

podľa dôvodu (vylúčenie pre neprospech, zanechanie štúdia, zmena študijného 

programu),  

c) miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia, 

d) podiel zahraničných študentov z celkového počtu študentov,  

e) podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako 

slovenskom jazyku z celkového počtu študentov,  

f) podiel študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia,  

g) priemerná dĺžka nadštandardnej dĺžky štúdia, 

h) počet odhalených akademických podvodov, z toho počet plagiátov,  

i) počet disciplinárnych konaní (vylúčenie zo štúdia, napomenutie, bez následkov a 

pod.),  

 
13 článok 5 ods. 1 vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
14 článok 15 ods. 3 až 5 Metodiky SAA VŠ na vyhodnocovanie štandardov 
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j) počet absolventov.  

2. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta. Ukazovatele slúžia 

na hodnotenie stavu a vnímania na študenta orientovaného vzdelávania a podpory 

študentov. Sú to najmä:  

a) pomer počtu študentov a učiteľov,  

b) počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce (priemerný a 

maximálny počet), 

c) podiel kontaktnej výučby (vrátane podpory študentov) na celkovej pracovnej 

kapacite učiteľov vysokej školy/študijného programu (v hodinách za týždeň), 

d) podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu študentov,  

e) priemerný počet kreditov za profilové predmety v študijnom programe, 

f) počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom 

roku, 

g) rozsah podpory a služieb kariérového poradenstva (odhadované v hodinách na 

študenta), 

h) počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov (študijné a kariérové 

poradenstvo),  

i) podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov 

študijného programu z celkového počtu študentov a miera spokojnosti študentov,  

j) miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov, 

k) miera spokojnosti študentov so špeciálnymi potrebami, 

l) počet podaných podnetov zo strany študentov.  

3. Učitelia. Ukazovatele slúžia na monitorovanie štruktúry pedagogického personálu 

so zameraním na kvalifikáciu, vek a cirkuláciu učiteľov. Sú to najmä:  

a) počty všetkých učiteľov na funkčnom mieste profesor, docent, odborný asistent, 

asistent, lektor a ostatní učitelia, 

b) počty samostatných výskumných pracovníkov s absolvovanou vysokou školou 2. 

stupňa (spolu s počtom učiteľov = počet tvorivých pracovníkov TP), 

c) počet učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom, vedeckou hodnosťou a vedeckou 

kvalifikáciou (prof., doc., DrSc., VKS I, VKS IIa), 

d) podiel učiteľov s PhD. a vyššie na celkovom počte učiteľov,  

e) vek učiteľov študijného programu zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný 

vek a rozpätie),  

f) podiel učiteľov – absolventov inej vysokej školy,  

g) podiel učiteľov, ktorí získali PhD. (alebo ekvivalent) na inej vysokej škole, ako 

pôsobia, 

h) podiel učiteľov s praxou dlhšou ako 1 rok na zahraničnej vysokej škole alebo na 

výskumnej inštitúcii v zahraničí, 

i) počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku,  

j) podiel vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom 

roku.  

4. Tvorivá činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie. Ukazovatele sa 

používajú pri posudzovaní tvorivých činnosti v súvislosti s uskutočňovaním 

vzdelávania v jednotlivých stupňoch a s odboroch vzdelávania, alebo pri posudzovaní 

plnenia štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Sú to najmä:  

a) počet publikačných výstupov učiteľov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch 

štúdia a kategóriách výstupov, 

b) počet publikačných výstupov učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web of 

Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch 

uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov,  
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c) počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia, ktoré sú registrované 

v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých 

odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov,  

d) počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov za ostatných 6 rokov,  

e) počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov, ktoré sú registrované v databázach 

Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov,  

f) počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí 

v odbore, 

g) hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracoviska vysokej školy,  

h) výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém 

a iných súťažných zdrojov v problematike odboru, 

i) počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) na školiteľa (priemerný a maximálny počet);  

j) počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v prislúchajúcom odbore habilitácií 

a inaugurácií, 

k) počet školiteľov v odbore habilitácií a inaugurácií (fyzické osoby aj FTE27),  

l) počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor vo vedeckej rade vysokej 

školy v bežnom roku, 

m) počet schválených návrhov na udelenie titulu docent vo vedeckej rade v bežnom 

roku,  

n) počet zastavených habilitačných konaní a inauguračných konaní (začatých konaní, 

ktoré boli vo vedeckej rade neschválené, stiahnuté uchádzačom alebo ináč zastavené) 

v bežnom roku.  

5. Ukazovatele výstupu zo vzdelávania. Ukazovatele indikujú súlad dosiahnutého 

vzdelania s požiadavkami trhu práce a vnímanie výstupov vzdelávania 

zamestnávateľmi a súvisiace trendy. Sú to najmä:  

a) miera uplatniteľnosti absolventov vysokej školy/študijného programu, 

b) miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania 

študijného programu.  

 

Článok 5  

Nástroje priebežného monitorovania a periodického hodnotenia  študijného programu 

 

Nástroje priebežného monitorovania a periodického hodnotenia  študijného programu 

sú: 

a) anonymný dotazník študentov o kvalite výučby a realizácie študijného programu,  

b) anonymný dotazník učiteľov o kvalite výučby a realizácie študijného programu, 

kvalite podporných služieb, kvalite prostredia SZU, 

c) dotazník zamestnávateľa so spokojnosťou absolventov študijného programu, 

d) monitorovacie správy fakúlt - priestorové a materiálne zabezpečenie najmä 

posluchární,  odborných učební a pod., personálne zabezpečenie z hľadiska 

kvalifikačnej štruktúry, odbornej spôsobilosti  a vekovej štruktúry učiteľov pre 

jednotlivé študijné programy, spokojnosť pedagógov s kvalitou výučby a 

realizáciou študijného programu, 

e) technické, infraštruktúrne, informačné a finančné zdroje SZU na uskutočňovanie 

študijných programov a ďalších súvisiacich činností, 

f) počet študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili študijný program, 

g) počet študentov v ďalších rokoch štúdia s predčasným ukončením štúdia, 

h) počet absolventov študijného programu, 

i) spokojnosť študentov s kvalitou výučby a učiteľmi študijného programu, 

j) spokojnosť učiteľov s kvalitou  výučby a podmienkami realizácie študijného 

programu, 
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k) pomer počtu študentov a učiteľov študijného programu,  

l) počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce (priemerný a 

maximálny počet), v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania 

a požiadavkami zdravotníckej praxe a zamestnávateľov,15 

m) správy o priebežnom monitorovaní  študijného programu. 

 

Článok 6   

Organizácia správ o priebežnom monitorovaní študijného programu 

 

(2) Monitorovaciu správu o  študijnom programe spracúva Programová rada príslušného 

študijného programu na predpísanom formulári v spolupráci s vedením fakulty (Príloha 

č. 1). Predseda programovej rady správu postúpi vedeniu fakulty najneskôr  

do 31. augusta kalendárneho roka. 

(3) Monitorovacia správa o študijnom programe sa prerokuje jedenkrát ročne na úrovni 

fakulty (Rada pre kvalitu fakulty, Kolégium dekana) najneskôr do 31. októbra 

kalendárneho roka a na úrovni SZU (Rada pre VSZK, Kolégium rektora SZU)  

najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka.) 

(4) Na základe analýzy monitorovacej správy o  študijnom programe navrhuje Programová 

rada študijného programu,  Rada fakulty pre kvalitu, vedenie fakulty, Rada pre VSZK 

a Kolégium rektora opatrenia (prípadne úpravu) na zabezpečenie plnenia kvality 

študijného programu. 

(5) V prípade zistených  nedostatkov Rada pre VSZK vydá rozhodnutie o ďalšom 

uskutočňovaní študijného programu.  

(6) Získané informácie sa analyzujú a študijné programy sa upravujú tak, aby sa zabezpečila 

ich aktuálnosť. Monitorovacie správy  pre študijné programy sú zverejňované. 

 

Článok 7  

Periodické hodnotenie študijného programu  
 

(1) Rada pre VSZK priebežne hodnotí študijné programy a vydáva hodnotiace správy 

jedenkrát za dva roky po ukončení cyklu vzdelávania, ktorý je závislý od štandardnej 

dĺžky štúdia. Cieľom je uistiť sa, že vnútorný systém  SZU je rozvíjaný a 

implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém. V prípade zistených  

nedostatkov Rada pre VSZK vydá rozhodnutie o ďalšom uskutočňovaní študijného 

programu.  

(2) Jednotlivé fakulty SZU hodnotia študijné programy prostredníctvom programových rád 

a garantov študijných programov jedenkrát ročne k 31. augustu kalendárneho roka. 

Fakulty poskytujú podklady k  hodnotiacej správe Rade pre VSZK. 

(3) Garant študijného programu je zodpovedný za prípravu pravidelnej hodnotiacej správy 

študijného programu v období a rozsahu podľa pokynov dekana fakulty.16 

(4) Garant doktorandského študijného programu je zodpovedný za prípravu pravidelnej 

hodnotiacej správy o splnení požiadaviek na kvalitu štandardov pre študijný program 

v období a rozsahu podľa pokynov dekana fakulty v súčinnosti s príslušnou odborovou 

komisiou.17 

 
15 Článok 11 Smernice SZU číslo 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 
16 Článok 6 ods. 5 písm. j) Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
17 Článok 6 ods. 6 písm. e) Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
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(5) Programová rada vypracuje raz ročne (najneskôr do 30. septembra) správu o hodnotení 

vzdelávacích cieľov v študijnom programe. Predseda programovej rady správu 

predkladá predsedovi Rady pre VSZK a dekanovi fakulty.18 

(6) Osoby tvoriace skupinu troch osôb, ktoré majú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj 

a kvalitu odboru HIK vypracúvajú správu o periodickom hodnotení odboru HIK.19 

(7) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality profilového 

predmetu  je zodpovedná za pravidelné hodnotenie predmetu a za návrh a realizáciu 

nápravných opatrení v súlade s hodnotiacimi správami Rady pre VSZK.20  

(8) V periodickom hodnotení sa študenti vyjadrujú raz ročne prostredníctvom dotazníka, 

ktorý zadáva Centrum pre podporu VSK ku: 

a) kvalite študijných programov,  

b) kvalite učiteľov,  

c) kvalite podporných služieb a  

d) kvalite prostredia SZU. 

 

Článok 8  

Priebežné externé hodnotenie študijného programu 

 

(1) SZU podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania  kvality s cieľom uistiť 

sa, že vnútorný systém SZU je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre 

vnútorný systém.21  

(2) Pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania k 

príslušným študijným programom je uskutočňované, na podnet Rady pre VSZK SZU: 

a) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pri schvaľovacom procese 

študijného programu do dvoch rokov po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia. 

b) Poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (zamestnávateľmi) najmenej jedenkrát za 

dva roky. 

c) Príslušnou stavovskou organizáciou v zdravotníctve,22  najmenej raz za dva roky, 

hodnotí uplatniteľnosť našich študentov v zdravotníckej praxi prostredníctvom 

registrácie absolventov v príslušnom zdravotníckom povolaní.  

d) Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo na zabezpečovanie kvality. 

e) Ďalšími hodnotiteľmi.  

(3) Hodnotiace správy vypracované externými hodnotiteľmi uvedenými v odseku 2 tohto 

článku sú vypracované v súčinnosti s fakultami SZU a sú zverejnené v elektronickej 

podobe na webovom sídle verejnej časti SZU www.szu.sk. 

 

Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento vnútorný predpis je všeobecne záväzný. 

(2) Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného predpisu je príloha 1 – monitorovacia správa.  

(3) Tento vnútorný predpis bol prerokovaný Akademickým senátom SZU dňa 14.3.2022 a 

schválený Vedeckou radou SZU dňa 21.3.2022. 

 
18 Článok 5 ods. 5 písm. f) Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
19 Článok 6 ods. 7 písm. i) Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
20 Článok 7 ods. 8 písm. h) Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 
21 Článok 12 ods. 11 Metodiky SAA VŠ na vyhodnocovanie štandardov 
22 § 43 až § 47h zákona číslo 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://www.szu.sk/
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(4) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom 

zdravotníctva SR a účinnosť najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o jeho registrácii Ministerstvom zdravotníctva SR. 

(5) Tento vnútorný predpis je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave 

a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU www.szu.sk. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 23.3.2022 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.  

rektor SZU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh:  

Príloha 1 (Monitorovacia správa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szu.sk/
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Príloha 1 

Fakulta 

Monitorovacia správa 

Študijný program: 

Stupeň:  

Forma štúdia:  

Akademický rok: 

Informácie o prijímacom konaní 

Plánovaný počet študentov - , skutočný počet uchádzačov- , počet prijatých uchádzačov - , 

počet zapísaných študentov do 1. ročníka - 

 

Počet študentov prvého ročníka a dôvod, ktorí predčasne ukončili študijný program (dôvod 

ukončenia):  

 

 

Počet študentov ďalších ročníkov a dôvod, ktorí predčasne ukončili študijný program: 

 

 

Spokojnosť študentov s kvalitou výučby a učiteľmi študijných programov – hodnotenie 

výsledkov dotazníka: 

 

 

Spokojnosť učiteľov s kvalitou výučby a podmienkami realizácie študijných programov – 

hodnotenie výsledkov dotazníka: 

 

 

Pomer počtu študentov a učiteľov študijného programu: 

 

 

Počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce (priemerný a maximálny počet),  

 

 

Počet absolventov študijného programu a hodnotenie úrovne vedomostí študentov na štátnych 

skúškach:  

 

 

Personálne zabezpečenie študijného programu: 

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie študijného programu: 

 

 

Informácie o zamestnanosti absolventov: 
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Návrh opatrení na zlepšenie kvality študijného programu: 

 

 

Dátum:   

                         ..................................................................... 

           predseda Programovej rady 


