
 

 

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

Vnútorný predpis 

č. 7/2021  

 

Výtlačok: 

č. 1  

Počet: 5ks 

Lehota uloženia: 

10 rokov 

Vnútorný systém 

zabezpečovania  kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave 

 

 

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 7/2021 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v súlade s § 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 po  prerokovaní Akademickým senátom SZU v Bratislave a schválení 

Vedeckou radou SZU v Bratislave vydáva vnútorný predpis Vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

VP č. 7/2021 vypracoval:  

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. 
 

 

Dátum: 01.10.2021 

Dátum: 01.10.2021 

Dátum: 01.10.2021 

 

Podpis .......................... 

Podpis .......................... 

Podpis .......................... 

VP č.7 /2021  prerokoval:  

Akademický senát SZU v Bratislave 
 

 

Dátum:07.10.2021 

Podpis .......................... 

  VP č. 7 /2021 schválila:  

  Vedecká rada SZU v Bratislave 

 

Dátum: 21.10.2021 

Podpis .......................... 

VP č. 7 /2021  podpísal: 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU 
 

 

Dátum:28.10.2021 

 

Podpis .......................... 

  VP č. 7/2021 registrovalo MZ SR 
Dátum: ........................... 

Platnosť od: ................... 

Číslo registrácie:  

Účinnosť od: ................  
Dodatok  Platí od Popis zmeny Schválil 

  
dátum podpis 

    

    

Bratislava 2021



2 
 

Obsah 

 

Článok 1 Úvodné ustanovenie.................................................................................................... 3 

Článok 2 Pôsobnosť VSZK ........................................................................................................ 3 

Článok 3 Vymedzenie pojmov vo VSZK .................................................................................. 4 

Článok 4 Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK ......................................................................... 4 

Článok 5 Rozsah platnosti .......................................................................................................... 6 

Článok 6 Politiky na zabezpečovanie VSZK ............................................................................. 7 

Článok 7 Vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania ...................................... 8 

Článok 8 Zdroje zabezpečovania a hodnotenia VSZK .............................................................. 8 

Článok 9  Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK vzdelávacej činnosti v študijnom programe .. 9 

Článok 10 Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK tvorivej činnosti .......................................... 10 

Článok 11 Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK súvisiacich činností ..................................... 11 

Článok 12 Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK činností fakúlt a ďalších súčastí univerzity . 11 

Článok 13  Záverečné ustanovenia ........................................................................................... 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Tento vnútorný predpis vymedzuje pravidlá zabezpečovania a hodnotenia vnútorného systému 

kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(„univerzita“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s čl. 6 štatútu univerzity, § 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, § 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej vychádza zo Štandardov a 

usmernení pre zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania ESG 

20151)  a štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

Článok 2  

Pôsobnosť VSZK 

 

(1) Hlavným poslaním vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „VSZK“) je 

transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie  

a schvaľovanie študijných programov jednotlivých fakúlt univerzity. 

(2) Ďalším poslaním VSZK je podpora rozvoja: 

a) univerzity v národnom a  európskom kontexte,  

b) kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, inovačnej a 

ďalšej tvorivej činnosti zameranej na rozvoj študenta v príprave na výkon zdravotníckeho 

povolania a na život v súčasnej globalizovanej spoločnosti, 

c) odborných, jazykových, pedagogických a digitálnych zručností a prenositeľných 

spôsobilostí vysokoškolských učiteľov a rozvoja  výskumných pracovníkov,  

d) spolupráce so študentmi, zamestnávateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými 

stranami.  

(3) Do pôsobnosti VSZK patrí aj posúdenie2): 

a) súladu študijného programu so štandardmi pre študijný program, 

b) súladu návrhu nového študijného programu alebo návrhu úpravy študijného programu  

s formalizovanými procesmi VSZK vysokoškolského vzdelávania na univerzite, 

c) skutočnosti, či obsah a úroveň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 

napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov, 

d) skutočnosti, či  je v študijnom programe jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň 

kvalifikácie, ktorú získavajú študenti  jeho úspešným absolvovaním, 

e) profilu absolventa a v tomto rámci vymedzené a komunikované  výstupy vzdelávania, 

ktoré sú verifikovateľné, zodpovedajú poslaniu univerzity, príslušnému stupňu 

kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru, v ktorom 

ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie, 

f) skutočnosti, či v študijnom programe je jednoznačne previazané  vzdelávanie   

s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu 

vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania;  

g) skutočnosti, že študijný program poskytuje študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré 

ovplyvňujú ich osobný rozvoj  a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a 

v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach.  

 
1Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European  Higher Education Area – ESG 2015 
2 čl. 3 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
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Článok 3  

Vymedzenie základných pojmov vo VSZK 

 

(1) VSZK je konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov prostredníctvom ktorého 

univerzita  a jej fakulty zabezpečujú a rozvíjajú kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností. 

(2) Základné pojmy podľa štandardov pre VSZK3): 

a) politiky VSZK sú zámerne zostaveným súborom princípov, ktorými sa usmerňujú aktivity 

univerzity a jej zamestnancov, študentov a externých zainteresovaných strán s cieľom 

dosiahnuť sústavné zabezpečenie a rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania a 

súvisiacich činností,  

b) 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, 

c) štruktúry vnútorného systému sú kolektívne orgány, útvary inštitúcie, zmluvní partneri 

alebo osoby s určenými kompetenciami, pôsobnosťou a zodpovednosťou za vymedzený 

rozsah zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností,  

d) kvalitou sa rozumie napĺňanie štandardov, prostredníctvom ktorých  univerzita, jej fakulty 

a súčasti uskutočňujú činnosti v súlade s jej poslaním a cieľmi, 

e) zabezpečovaním kvality sa rozumie systematická a štruktúrovaná starostlivosť o kvalitu 

vzdelávania, vedecko-výskumnú, inovačnú a ďalšiu tvorivú činnosť, jej udržiavanie   

a zdokonaľovanie, 

f) hodnotením kvality sa rozumie overovanie miery napĺňania cieľov a dodržiavania 

štandardov vykonávaním aktivít a činností, ktoré sú pre univerzitu vopred stanovené, 

g) tvorivá činnosť je výskumná činnosť, vývojová činnosť alebo ďalšia tvorivá činnosť 

univerzity, ktorá je relevantná z hľadiska napĺňania poslania univerzity, najmä vo väzbe na 

ciele a výstupy vzdelávania, 

h) zainteresované strany sú aktéri univerzity, 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 

univerzity) a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti 

príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi univerzity, domáci a 

zahraniční partneri univerzity a pod.), 

i) dôkaz je verifikovateľný záznam, konštatovanie overiteľnej skutočnosti alebo iné 

informácie preukazujúce plnenie/neplnenie kritéria, ktoré poskytuje vysoká škola, alebo sú 

overiteľné Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) z 

dostupných zdrojov, 

j) kritérium je konkrétna požiadavka štandardu alebo jej parciálny aspekt, ktorej plnenie v 

požadovanej miere je predpokladom na celkové vyhodnotenie plnenia príslušného 

štandardu. 
 

Článok 4  

Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK 

 

(1) VSZK  je upravený a doplnený viacerými samostatnými vnútornými predpismi univerzity. 

(2) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK vychádza z vymedzenia poslania a cieľov univerzity 
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____________________ 
3čl. 12 Štandardov pre študijný program 

uvedených v štatúte, dlhodobom zámere, internacionalizácie a ďalšej tvorivej činnosti, ktoré 

priebežne reagujú na aktuálne podnety akademickej obce univerzity. VSZK upravuje spôsob 

napĺňania poslania univerzity v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom:  

a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej 

činnosti, vývojovej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „tvorivá činnosť“ 

v príslušnom gramatickom tvare) univerzity,  

b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti, 

c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním na univerzite   

v príslušnom študijnom programe a v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania. 

(3) Univerzita zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou 

vlastného VSZK a jeho sústavným rozvojom. 

(4) Súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality je pravidelný monitoring, vyhodnocovanie 

a revidovanie VSZK, ktorých sa zúčastňujú všetky zainteresované strany.  

V rámci uvedených procesov sa prihliada na to, či VSZK vedie k dosahovaniu strategických 

cieľov v oblasti zabezpečovania kvality, ktoré má univerzita určené v strategických 

dokumentoch, najmä v dlhodobom zámere. 

(5) Pri zabezpečovaní a hodnotení VSZK univerzita spolupracuje s ostatnými vysokými školami a 

vedeckými inštitúciami,  orgánmi verejnej správy, internými a externými zainteresovanými 

stranami, zamestnávateľmi a ďalšími príslušnými orgánmi. 

(6) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK sa uskutočňuje podľa študijných programov a  vedných 

odborov uskutočňovaných na univerzite. 

(7) VSZK upravuje pravidlá: 

a)  vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného programu, ktorý: 

 a1) zabezpečuje zohľadnenie oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru,     

       v ktorých absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie,  

 a2) upravuje pôsobnosť orgánov univerzity alebo jej fakúlt pri schvaľovaní študijného 

programu,  

 a3) zabezpečuje podieľanie sa zástupcov zo strany študentov, zamestnávateľov 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných zainteresovaných osôb na vytváraní 

a úprave študijného programu,  

 a4) zabezpečuje vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má študent 

nadobudnúť počas vysokoškolského štúdia (ďalej len „výsledky vysokoškolského 

vzdelávania“ v príslušnom gramatickom tvare) zodpovedajúcich príslušnej úrovni 

národného kvalifikačného rámca,  

    a5) zabezpečuje plnenie štandardov pre študijný program, 

b) výberu učiteľov jednotlivých predmetov študijného programu, 

c) prijímacieho konania, 

d) schvaľovania školiteľov záverečných prác, 

e) hodnotenia študentov tak, aby nevznikali v podobných prípadoch neodôvodnené rozdiely, 

f) monitorovania a pravidelného hodnotenia študijného programu, na ktorom sa podieľajú 

aj študenti, zamestnávatelia zo zdravotníctva a ďalšie zainteresované strany; pri tomto 

monitorovaní a hodnotení sa zohľadňuje/jú: 

f1) aplikácia najnovších poznatkov vedy a výskumu do obsahu študijného programu, 

f2) efektívnosť kritérií a pravidiel hodnotenia študentov, 

f3) dosahované výsledky vysokoškolského vzdelávania, 

f4) výsledky v dotazníkoch študentov o kvalite výučby a dotazníkoch o učiteľoch, 

f5) uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, 
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g) preskúmavania podnetov, ktorými: 

g1) sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov,  

o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou univerzity 

alebo 

g2) študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti univerzity, 

najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov 

univerzity,   

h) uskutočňovania tvorivej činnosti univerzity,  

i) spolupráce so špecializovanými výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje  

praktická výučba a klinická prax,   

j) spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní 

študijného programu tretieho stupňa a zahraničnými partnermi, 

k) určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov, 

l) zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov,  

m) overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného  

a personálneho zabezpečenia na uskutočňovanie študijného programu,  

n) zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie 

študijného programu,  

o) pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií  

o študijnom programe a jeho absolventoch.  

Článok 5  

Rozsah platnosti 

 

(1) VSZK podlieha pravidelným revíziám konaných v intervale najmenej raz za dva roky 

a neodkladne po:  

a) legislatívnych zmenách zasahujúcich do predmetu dokumentu, 

b) uskutočnení organizačných zmien na univerzite, 

c) zmene právomocí a zodpovedností v VSZK,  

d) vzniku takej skutočnosti, ktorej nepremietnutie do tohto dokumentu, by mohlo uviesť jej 

používateľa do omylu, 

e) ukončení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.  

(2) Posúdenie VSZK SAAVŠ je najmenej raz za desať rokov 4). Priebežný dohľad nad plnením  

štandardov pre VSZK vykonáva SAAVŠ najmenej raz za dva roky 5) na základe údajov z: 

a) hodnotenia úrovne univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti 

prerokované Vedeckou radou SZU v Bratislave, 

b) hodnotenia úrovne fakúlt univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti 

prerokované vedeckou radou fakulty, 

c) registrov podľa § 18 ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality. 
 
 

 

 

 

 

 

____________________ 
4
 §24 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. 

5
 §24 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. 
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Článok 6  

Politiky na zabezpečovanie VSZK 

 

(1) Univerzita vo svojom strategickom riadení dôsledne uplatňuje politiky na zabezpečovanie 

kvality a prijala zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na 

všetkých fakultách a súčastiach univerzity, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch. 

Vznikla zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách 

s účinnosťou od 1. septembra 2002 ako štátna vysoká škola pôsobiaca v rezorte zdravotníctva. 

Zabezpečuje podľa čl. 6, písm. f) Štatútu ministerstva zdravotníctva SR vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov a realizáciu vedecko-výskumnej činnosti. Jednou z jej hlavných 

priorít je monotematickosť vzdelávania v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane habilitačného a inauguračného konania  

a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných štúdiách a 

certifikačných prípravách, ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.  

(2) Univerzita v strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom zámere, má jasne určené 

strategické ciele z hľadiska ňou uskutočňovaných vzdelávacích činností, tvorivých činností a 

ďalších súvisiacich aktivít, ktoré sú v súlade s jej poslaním 6).  

(3) Strategické ciele univerzity rešpektujú základné princípy, morálne zásady, občiansku  

a spoločenskú zodpovednosť, výchovu v duchu hodnôt demokracie a vedenie študentov  

k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu. Smerujú do roku 2024 s výhľadom do roku 

2030 k profilácii univerzity na národnej úrovni ako monotematicky zameranej štátnej vysokej 

školy pripravujúcej zdravotníckych pracovníkov pre potreby zdravotníckej praxe na základe 

spoločenskej objednávky a profilácii univerzity ako inštitúcie spĺňajúcej medzinárodné 

štandardy pre vzdelávanie v zdravotníckych povolaniach vrátane vedecko-výskumnej 

činnosti previazanej so študijnými programami vysokoškolského vzdelávania 

(pregraduálneho) a ďalšieho vzdelávania.  

(4) Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň vysokoškolského vzdelávania  

a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia v prevencii, diagnostike,  liečbe 

chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších 

ľudských hodnôt. Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je implementácia najnovších 

poznatkov zo zdravotníckych vied do života a plnenie úloh štátnej zdravotnej politiky s 

orientáciou na strategické ciele štátu v oblasti zdravotníctva, vedy, výskumu a vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov a iných pracovníkov pôsobiacich v zdravotníctve. 

(5) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK sa uskutočňuje transparentne v súlade s vecnými, 

odbornými a etickými kritériami, resp. zásadami, ktoré sú obsiahnuté v príslušných 

vnútorných predpisoch univerzity. 

(6) Univerzita má zavedené a formalizované politiky na zabezpečovanie kvality a dôsledne sa 

nimi riadi. Na tento účel má vytvorenú Radu  pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na  

Slovenskej zdravotníckej univerzite (ďalej len „rada kvality univerzity“) a ďalšie štruktúry a 

procesy, ktoré sú previazané do koherentného vnútorného systému, ktorý zahŕňa celú 

inštitúciu. Vo VSZK sú vymedzené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých 

štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán za 

zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností. 

(7) Pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr za zabezpečenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania na univerzite majú:  

a) rektor a prorektori, 

b) Rada pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave,  

__________________________ 
6 Dlhodobý zámer rozvoja SZU v Bratislave 2019-2024 
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c) Centrum pre podporu kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

d) Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

e) Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

f) dekani a prodekani fakúlt, 

g) vedúci katedier a prednostovia ústavov, 

h) vedecké rady fakúlt, 

i) akademické senáty fakúlt, 

j) programové rady študijných programov, 

k) osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu, 

l) učitelia profilových a ostatných predmetov, 

m) kvestor, 

n) tajomníci fakúlt, 

o) ďalší vedúci zamestnanci podľa Štatútu SZU v Bratislave7). 

Článok 7  

Vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania 

 

(1) Zabezpečovanie a vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania  rešpektuje 

vnútornú kultúru, špecifickosť a prostredie fakúlt v oblasti zdravotníckeho vzdelávania 

a vedných odborov uskutočňovaných na univerzite. 

(2) Pravidlá, postupy a kritéria hodnotenia sú zverejňované vo verejnej časti webového sídla 

univerzity, čím sa umožňuje dostupnosť verejnosti k formalizovaným politikám a procesom 

a ďalšej dokumentácii VSZK. Spôsob sprístupnenia informácií rešpektuje špecifické potreby 

osôb so zdravotným znevýhodnením. Dokumentácia VSZK je zverejnená vo všetkých 

jazykoch uskutočňovania študijného programu. 

(3) Hodnotenie prebieha transparentne na základe odborných kritérií a etických  princípov. 

(4) Hodnotenie sa opiera o overené kvalitatívne a kvantitatívne údaje  na základe objektívnych 

skutočností. 

(5) Ak ide o hodnotenie činnosti fakulty, participujú na hodnotení aj ďalšie súčasti univerzity, 

ktoré majú vplyv na jej výsledky. 

(6) Hodnotenie sa opiera o spätnú väzbu učiteľov, výskumných pracovníkov, ostatných 

zamestnancov, študentov, absolventov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán. 

(7) Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia sú odporúčania pre nápravu zistených nedostatkov 

v stanovenej lehote a ich následná kontrola. 

Článok 8  

Zdroje zabezpečovania a hodnotenia VSZK 

 

(1) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK sa opiera spravidla o:  

a) strategické, koncepčné, bilančné, analytické a ďalšie dokumenty a vnútorné predpisy 

univerzity, fakúlt a ďalších súčastí univerzity, 

b) údaje z informačných systémov a zdrojov dostupných na univerzite, fakultách a ďalších 

súčastiach univerzity a údaje z iných verejných zdrojov,  

c) vlastné hodnotiace správy týkajúce sa VSZK,  

d) výsledky dotazníkov študentov o kvalite výučby a učiteľov, 

e) podnety študentov a zamestnávateľov, 

f) ukazovatele sledované v dlhodobom zámere a výročných správach univerzity. 

 

_________________________ 
7 čl. 9 ods. 5 písm. e) Štatútu SZU v Bratislave 
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(2) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK sa ďalej opiera o predpisy schválené radou kvality 

univerzity, ktoré konkretizujú náležitosti a postupy zabezpečovania a hodnotenia VSZK, ako 

aj predpisy podľa čl. 9 ods. 1 tohto vnútorného predpisu.  

Článok 9   

Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK vzdelávacej činnosti v študijnom programe 

 

(1) Minimálne požiadavky na zabezpečovanie a hodnotenie VSZK vzdelávacej činnosti 

univerzity určujú najmä nasledujúce legislatívne rámce  a vnútorné predpisy univerzity: 

a) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

b) zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, 

d) vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 

Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, 

e) vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom 

systéme štúdia, 

f) vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na 

základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára  

a v spolupráci s lekárom, 

g) vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu 

praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, 

h) vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 

Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 

umeleckej činnosti, 

i) vnútorné predpisy univerzity. 

(2) Podpora rozvoja kvality vzdelávacej činnosti v študijnom programe  je uskutočňovaná 

prostredníctvom: 

a) monitorovania a hodnotenia študijného programu, 

b) spätnej väzby členov akademickej obce a absolventov ku kvalite výučby, k organizácii 

štúdia, študijnému zázemiu a infraštruktúre, 

c) hodnotenia záverečných prác, 

d) sledovania podmienok, priebehu a výsledkov prijímacieho konania a štúdia, vrátane 

zaistenia rovnakého prístupu k prijímaciemu konaniu i štúdiu a uplatnenia absolventov 

študijného programu, 

e) priebežné hodnotenie kontrolných etáp štúdia v jednotlivých študijných programoch.  

(3) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK vzdelávacej činnosti študijného programu sa 

uskutočňuje prostredníctvom vnútornej hodnotiacej správy študijného programu, ktorú 

vykonávajú osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného 

programu a to najmenej raz za dva roky v období platnosti jeho akreditácie. 

(4) Náležitosti celkovej organizácie a priebehu zabezpečovania a hodnotenia VSZK vzdelávacej 

činnosti v študijných programoch upravuje vnútorný predpis na vytváranie, úpravu, 

schvaľovanie a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo o 

udelenie akreditácie študijného programu a odborov habilitačného konania a inauguračného 

konania. 
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(5) Záujem o štúdium, podmienky, priebeh a výsledky prijímacieho konania, sledovanie priebehu 

a výsledkov štúdia prebieha najmä na základe údajov z modulárneho akademického 

informačného systému univerzity, spätnej väzby od študentov, absolventov a hodnotení 

komisií pre štátne skúšky ako aj zamestnávateľov. 

Článok 10  

Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK tvorivej činnosti 

 

(1) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK tvorivej činnosti univerzity sa uskutočňuje podľa:  

a) skupín vedných odborov obsahovo súvisiacich s uskutočňovaným študijným 

programom, 

b) špecifík jednotlivých odborov (spravidla prebieha ako medzinárodné porovnanie), 

c) odborného posúdenia výsledkov tvorivej činnosti nezávislými, medzinárodne 

uznávanými odborníkmi, 

d) ukazovateľov kvality tvorivej činnosti, 

e) hodnotiacich správ o tvorivej činnosti fakúlt. 

(2) Pri zabezpečovaní a hodnotení VSZK tvorivej činnosti sa sleduje, či je daný vedný odbor 

excelentný v medzinárodnom, alebo v odôvodnených prípadoch v národnom porovnaní. 

Toto zabezpečovanie a hodnotenie spravidla prebieha na základe porovnaní výstupov 

tvorivej činnosti s významnými zahraničnými, resp. domácimi vysokými školami či 

výskumnými inštitúciami. 

(3) Správa o tvorivej činnosti s prihliadnutím k špecifikám fakulty a uskutočňovaných 

vedných odborov, spravidla opisuje a hodnotí: 

a) poslanie, víziu a ciele v oblasti tvorivej činnosti, 

b) strategické riadenie rozvoja tvorivej činnosti, 

c) opatrenia prijaté s cieľom podpory rozvoja tvorivej činnosti, 

d) prepojenie tvorivej činnosti so vzdelávacou činnosťou, 

e) personálne zabezpečenie a kvalifikačný rast tvorivých pracovníkov, 

f) študentskú vedeckú činnosť s akcentom na študentov doktorandského študijného  

 programu, 

g) riešené univerzitné (vnútorné ), národné i zahraničné vedecké projekty, 

h) spoluprácu jednotlivcov i pracovísk na univerzitnej, národnej i medzinárodnej úrovni, 

i) najvýznamnejšie dosiahnuté výsledky realizovanej tvorivej činnosti, 

j) spôsob a výsledky interného hodnotenia tvorivej činnosti, 

k) silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká v oblasti tvorivej činnosti. 

(4) Správa o tvorivej činnosti je spracovávaná z nasledujúcich dokumentov: 

a) správy o vzdelávacej činnosti, 

b) správy o výskume a vede, 

c) vyhodnotenia internacionalizácie, 

d) ďalších vnútorných dokumentov  a vnútorných predpisov univerzity. 

(5) Správu o tvorivej činnosti vypracuje príslušná fakulta univerzity. Uvedenú správu 

prerokúva programová rada príslušnej fakulty a následne ju predseda programovej rady 

fakulty postúpi predsedovi rady kvality univerzity na ďalšie prerokovanie s cieľom 

zabezpečovania a hodnotenia VSZK tvorivých činností na univerzite v súlade so 

štandardami kvality. 

(6) Správu o tvorivej činnosti môže prerokovať aj vedecká rada univerzity. 

(7) Správa o tvorivej činnosti sa pravidelne zverejňuje a aktualizuje vo verejnej časti 

webového sídla univerzity. 

(8) Správa o tvorivej činnosti slúži ako podklad pre rozvoj vedných odborov, a to najmä vo 

vzťahu k príprave dlhodobého zámeru univerzity a na podporu vedy a výskumu. 
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Článok 11  

Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK súvisiacich činností 

 

(1) Zabezpečovaním a hodnotením VSZK súvisiacich činností sa rozumie hodnotenie tých 

činností, ktoré podporujú vzdelávaciu a tvorivú činnosť univerzity. 

(2) Súvisiace činnosti sú spravidla: 

a) organizačné riadenie univerzity, 

b) využívanie zdrojov univerzity (najmä personálnych a finančných), 

c) infraštruktúra a materiálne vybavenie univerzity, 

d) informačné systémy na podporu činností univerzity,  

e) informačné a poradenské služby univerzity, 

f) služby univerzitnej knižnice, 

g) vydavateľská a edičná činnosť univerzity,  

h) ubytovacie služby pre študentov. 

(3) Pri zabezpečovaní a hodnotení súvisiacich činností je posudzovaná najmä činnosť iných 

pracovísk a účelových zariadení univerzity.  

Článok 12  

Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK činností fakúlt a ďalších súčastí univerzity 

 

(1) Rektor univerzity poverí prorektora pre vnútorný systém kvality a akreditácii koordináciou 

činností súvisiacich so zabezpečovaním a hodnotením VSZK univerzity.  
(2) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK činností fakúlt alebo ďalších súčastí univerzity je 

realizované tak, aby boli splnené požiadavky zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene  

a doplnení zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štandardov Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo (Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania; Štandardy pre študijný program; Štandardy pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov), iných právnych predpisov súvisiacich s 

činnosťou univerzity, vnútorných predpisov univerzity alebo príslušných opatrení rektora 

univerzity. 
(3) Zabezpečovanie a hodnotenie VSZK činností fakúlt alebo ďalších súčastí univerzity nad 

rámec tohto vnútorného predpisu je stanovené vnútorným predpisom príslušnej fakulty. 
(4) Dekan fakulty zriaďuje radu pre vnútorný systém zabezpečovania kvality fakulty  

a poveruje spravidla jedného z prodekanov, ktorý zabezpečuje koordináciu činností 

súvisiacich so zabezpečovaním a hodnotením VSZK fakulty.  

Článok 13   

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento vnútorný  predpis prerokoval  Akademický senát Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave dňa 07.októbera 2021. 

(2) Tento vnútorný predpis schválila Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 21.októbra 2021. 

(3) Tento vnútorný predpis ako aj jeho zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť odo dňa 

registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR  v súlade s § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a účinnosť 
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najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácií Ministerstvom 

zdravotníctva SR. 

(4) 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.              prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

predseda                                                           rektor 

Akademického senátu SZU v Bratislave 
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