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  VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY 
 

                       Vnútorný systém kvality je na Vysokej škole ekonómie a verejnej správy 
v Bratislave budovaný, ako súhrn systémov, zdrojov a informácií venovaných zachovaniu a 
zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, skúseností študentov a 
externých subjektov nevynímajúc. Pri tvorbe vnútorného systému kvality sme vychádzali z 
odporúčaní Európskej asociácie na zabezpečovanie kvality, Európskeho modelu výnimočnosti a 
procesne orientovaného systému kvality, ktorý využíva pri budovaní systému a jeho 
zabezpečovaní, zdokonaľovaní a meraní efektívnosti normy série ISO 9000. Naša vysoká škola 
implementuje na dosiahnutie stanovených cieľov do všetkých svojich procesov a činností 
stratégiu zabezpečovania a zvyšovania kvality. 
Identifikácia procesov a činností na vysokej škole je základom procesného prístupu k 
manažérstvu kvality. Jeho výhodou je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v 
rámci ich systému, ako aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup 
poskytuje.  
 

Takýto prístup zdôrazňuje dôležitosť: 

 
• pochopenia a splnenia požiadaviek, nárokov a želaní, 
• chápania procesov v zmysle pridanej hodnoty, 
• získavania poznatkov o výkonnosti a efektívnosti procesov, 
• trvalého zlepšovania procesov na základe objektívnych meraní.  

 
 
Na všetky procesy možno aplikovať metódu plánovania a monitorovania výkonnosti procesov. 
Základom je realizácia, meranie a kontrola vykonávaných činností, ktoré vedú trvalému 
zlepšovaniu transparentnosti, zodpovednosti, spolupráce a informovanosti na vertikálnej a 
horizontálnej úrovni v rámci organizačnej štruktúry vysokej školy. 
 
Prioritou vo všetkých oblastiach na VŠEMvs v Bratislave je zabezpečovanie a zdokonaľovanie 
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v prepojení na vedecko-výskumnú činnosť, 
spoluprácu s hospodárskou a spoločenskou praxou doma a v zahraničí.. Snaha o systematické a 
komplexné vnútorné hodnotenie kvality si však vyžiadala integráciu predovšetkým 
prostredníctvom implementácie vhodného modelu  vnútorného systému kvality. 
 

Hlavným cieľom vnútorného systému kvality na VŠEMvs v Bratislave je rozvíjanie 
významu kvality tak, aby bol systém nápomocný pri: 

• výchove a vzdelávaní vysokoškolských odborníkov s poznatkami, vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce v 
konkurenčnom prostredí doma a v zahraničí, 

• rozvíjaní poznania a vzdelanosti na základe tvorivého vedeckého bádania v 
oblasti verejnej správy, malého a stredného podnikania a komunálnej bezpečnosti v snahe 
vytvoriť tak základňu na zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho 
súčasti, 

•   posilňovaní pozície VŠEMvs v Bratislave pri jej začleňovaní sa do siete 
vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike a do európskeho vzdelávacieho a vedecko-
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výskumného priestoru, pri príprave VŠEMvs v Bratislave na meniace sa vonkajšie a vnútorné 
prostredie vysokoškolského vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike, 
rešpektujúc požiadavky konkurencieschopnosti v Európskej únii. 

 
 

POLITIKA KVALITY 
                  
                   Východiskom zabezpečovania a zdokonaľovania kvality je Dlhodobý zámer VŠEMvs 
na obdobie rokov 2014-2020, ktorý nadväzuje na doterajšie dlhodobé zámery a strategické 
dokumenty, ktorými sa vysoké školy riadia v SR a európskom vzdelávacom a vedecko-
výskumnom priestore. Ďalšie prvky VSK tvoria ciele odvodené z dlhodobých zámerov, 
transformované do merateľných indikátorov kvality vzdelávania, hodnotenie zvolených 
indikátorov, opatrenia iniciované výsledkami hodnotenia a  prerokované v príslušných 
orgánoch a zložkách vysokej školy, ktorých úlohou je zabezpečiť dosiahnutie cieľov. 
 
VŠEMvs počas svojho 15.ročného pôsobenia rozvíja kvalitu a podporuje inovácie vo všetkých 
svojich procesoch a činnostiach, porovnáva ju s vysokými školami doma a v zahraničí 
s cieľom: 
 

 výchovy a vzdelávania vysokoškolských odborníkov s poznatkami, vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu 
práce v konkurenčnom prostredí doma a v zahraničí, 
 

 rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania pre novú kvalitu 
odbornej  úrovne verejnej správy, malého a stredného podnikania a komunálnej 
bezpečnosti, 

 

 posilniť pozíciu VŠEMvs pri jej začleňovaní sa do siete vysokoškolských inštitúcií 
v Slovenskej republike a v európskom vzdelávacom a vedecko-výskumnom priestore, 

 

 pripraviť vysokú školu na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, vede a výskume v SR, pri rešpektovaní požiadaviek konkurencieschopnosti, 

 

 podporiť rozvoj spoločnosti a jej štátnosti  koncipovaním nových modelov systému 
verejnej správy, reagujúcich na aktuálne výzvy európskeho administratívneho priestoru 
a národné výzvy súvisiace so zmenami spoločensko-ekonomického prostredia v oblasti 
právnych subjektov podnikania.  

 
 
Ciele systému kvality na VŠEMvs sú orientované tak, aby bol VSK nápomocný pri napĺňaní 
poslania vysokej školy a príprave konkurencieschopných odborníkov na trhu práce. Posilňoval 
aj konkurenčnú pozíciu VŠEMvs v sieti vysokých škôl v SR a vo vzdelávacom 
a vedeckovýskumnom priestore v EÚ. Vytváral predpoklady pre realizáciu obojstranne 
výhodnej spolupráce v rámci mobilít študentov a tvorivých pracovníkov.  
 
Prostredníctvom nástrojov VSK a ich spätnej väzby sú realizované monitorovacie a hodnotiace 
postupy tak, aby bol zabezpečený udržateľný rozvoj kvality na VŠEMvs. 
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Hlavným cieľom VŠEMvs je prostredníctvom ponuky študijných programov pripraviť 
absolventov konkurencieschopných na trhu práce. Východiskom realizácie hlavného cieľa je 
analýza potrieb trhu práce a analýza vnútorného prostredia pre tvorbu a realizáciu študijných 
programov.  
 
Štruktúra a obsah študijného programu je v súlade s požiadavkami a opisom príslušného 
študijného odboru. Kvalita vzdelávania je ovplyvňovaná personálnym zabezpečením študijného 
programu a jeho predmetov v prepojení na vedu a výskum, kvalitou uchádzačov a študentov, 
ktorí musia preukázať úroveň vedomostí získaných z predchádzajúceho štúdia.  
 
Predmetom monitorovania je procedurálny charakter tvorby a zmien študijných programov na 
jednotlivých stupňoch vzdelávania. Organizačné a obsahové zabezpečenie dokumentácie, 
spokojnosť so štúdiom  zisťované z interného a externého prostredia na ponúkané študijné 
programy, umiestnenia absolventov v praxi a pod.   
 
 
Parciálne ciele: 
 

 Pri návrhu na nový študijný program musia byť vypracované na základe kritérií akreditácie 
študijných programov a Nariadením vlády SR. Vedecko-pedagogická charakteristika 
vysokoškolského učiteľa musí spĺňať kvalitatívne požiadavky a nevyhnutnú podmienku 
práce vysokoškolských učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa študijných programov. 
Vedenie VŠEMvs pravidelne monitoruje počet pedagogických zamestnancov vo funkcii 
docent a profesor, vysokoškolských učiteľov s PhD., ktorí pracujú na vysokej škole na 
ustanovený pracovný čas. 

 Monitorovanie študijných programov a študijných predmetov sa realizuje podľa 
rozhodnutia vedenia v každom akademickom roku analýzou záujmu uchádzačov o 
štúdium študijného programu, spätnou väzbou jeho hodnotenia študentmi , hospitačnou 
činnosťou učiteľov. 

 Hodnotenie a meranie efektivity vzdelávania, prostredníctvom vstupných testov 
a čiastkových skúšok v súlade s vyučovacími cieľmi, profilom študijného programu 
a profilom absolventa. 

 Podmienky ukončenia predmetu, kritériá známkovania a absolvovania predmetu sú 
obsahom informačného listu a povinnej dokumentácie k predmetu. Hodnotenie 
študentov sa uskutočňuje tak, aby umožňovalo merať dosiahnuté výsledky vzdelávania 
podľa špecifík predmetu a študijného programu. Kontrolu správnosti a postupov 
hodnotenia študentov uskutočňuje vyučujúci. 

 Pravidelne monitorovať a hodnotiť pedagogický výkon vysokoškolských učiteľov s cieľom 
vytvárať podmienky pre podporu prenosu výsledkov a metód  ich vedeckovýskumnej 
činnosti do výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 Zabezpečovanie zdrojov na podporu vzdelávania študentov. Vytvárať a  udržiavať 
materiálne, informačné a technické zdroje na štúdium a podporu študentov a informačné 
zdroje pre efektívne riadenie programov výučby. 

 Skvalitňovať a modernizovať materiálne a technické podmienky zabezpečovania 
vyučovacieho procesu.  Monitorovať účinnosť a využívanie technických podporných 
služieb, ktoré sú študentom k dispozícii. 

 Zabezpečiť komunikáciu a spoluprácu s absolventmi; zber a analýzu informácií o uplatnení 
absolventov na trhu práce. Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie úspešnosti 
absolventov na pracovnom trhu. 
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 Získať a analyzovať informácie o zamestnaní a uplatnení absolventov na pracovnom trhu z 
pohľadu absolventov aj zamestnávateľov a ich hodnotenie získaného vysokoškolského 
vzdelania. 
 
 
 
 
 
 

 
Manažment vysokej školy 

 
                   Vytvorený VSK je jednoznačne vymedzený väzbami a prenosom informácií medzi 
útvarmi a jednotlivými článkami organizačnej štruktúry. Hlavné zásady organizácie VSK v oblasti 
vzdelávania definujú súvisiace procesy a dokumenty zaradené do mapy procesov. Jednotlivé 
súčasti hlavných, riadiacich a pomocných procesov sú súčasťou internej príručky kvality VSK . 
Jeho výhodou je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v rámci ich systému, 
ako aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup poskytuje. 
Systém internej komunikácie na VŠEMvs má svoju štruktúru organizačných porád na úrovni 
vedenia vysokej školy, kolégia rektorky, vedenia ústavov a ich katedier. Interná komunikácia 
prebieha aj na úrovni celoškolských pracovísk podriadených priamo rektorke, prorektorom 
a kvestorovi VŠEMvs. 

Vedenie vysokej školy prerokováva otázky rozvoja vysokej školy a ich súčastí, koncepciu 
vzdelávania, výskumnej činnosti, spolupráce s hospodárskou a spoločenskou praxou, orientáciu 
zahraničných aktivít a stykov, aktuálne otázky činnosti celoškolských pracovísk, ústavov a ich 
katedier. Pripravuje podklady pre zasadnutie Kolégia rektorky a Vedeckej rady. 

Kolégium rektorky VŠEMvs prerokováva otázky koncepcie rozvoja a hlavné úlohy vysokej školy. 
Pravidelne hodnotí všetky oblasti činnosti súčasti vysokej školy, operatívne záležitosti pracovísk 
a členov akademickej obce. Prerokováva materiály predkladané prorektormi a vedúcimi 
pracovísk a relevantné dokumenty predkladá na schvaľovanie do AS a VR VŠEMvs. Závery 
a úlohy z internej komunikácie z vedenia, kolégia, akademického senátu a vedeckých rád 
vysokej školy sú v pravidelných intervaloch predmetom rokovaní vedenia ústavov a ich 
katedier.  

Operatívne úlohy, ako aj koncepčné otázky súvisiace s hodnotením VŠEMvs a jej súčastí na 
základe požiadaviek z externého prostredia sú prerokovávané v pracovných skupinách 
menovaných rektorkou vysokej školy. 

Medzi prostriedky internej komunikácie patria vnútorné predpisy, smernice, informačné tabule, 
interné telefóne linky, e-mailové adresy a schránky pre zamestnancov, intranet, internet 
a informačné portály pre študentov a pedagógov. 

Zodpovednosť, právomoci a delegované kompetencie sú predmetom pracovnej náplni danej 
pracovnej, resp. funkčnej  pozície zamestnanca na VŠEMvs. 

 

Zodpovednosti a právomoci sú definované v rámci organizačnej štruktúry nasledovne: 
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 Za implementáciu a rozvoj VSK je zodpovedná rektorka VŠEMvs. Spoluzodpovednosť za 
funkčné oblasti v delegovanej oblasti majú príslušní prorektori, riaditelia ústavov, vedúci  
katedier a vedúci ostatných súčastí vysokej školy. 
 

 Za implementáciu a rozvoj VSK na úrovni ústavov, katedier a celoškolských pracovísk sú 
zodpovední vedúci pracovníci týchto súčastí školy. 

 

 Koordináciu činností a prác vo VSK realizuje Rada kvality a pracovné skupiny pre 
hodnotenie.
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 Jednotlivé súčasti vysokej školy, sa riadia vnútornými predpismi, ktoré sú spolu so 
sprievodnou dokumentáciou VSK pre nich záväzné. Vnútorné predpisy a dokumenty sú 
zverejnené na intranete a internetových stránkach vysokej školy. 

 

 Riaditelia ústavov a vedúci celoškolských súčastí VŠEMvs majú právo vydávať vlastné 
vnútorné predpisy VSK a prijímať systémové opatrenia na jeho zabezpečovanie a 
zdokonaľovanie. Vybrané vnútorné predpisy VSK sú zverejnené na špecifických 
informačno-komunikačných portáloch. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala v roku 2018 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 (ďalej len 
zákon o zabezpečovaní kvality), ktorým ustanovila nové pravidlá zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi, zriadila Slovenskú akreditačnú 
agentúru pre vysoké školstvo (ďalej SAA) a uložila jej povinnosť vypracovať a predložiť 
akreditačné štandardy. 
 
 
VŠEMvs v Bratislave v roku 2019 venovala náležitú pozornosť návrhu štandardov, ktoré 
vypracovala  SAA. 
 
Štandardy sú navrhované tak, aby: 
 

 bola zaručená autonómia a zodpovednosť vysokých škôl za zabezpečovanie a 
preukazovanie kvality vysokoškolského vzdelávania,   

 podporovali vysoké školy vo zvyšovaní kvality,  

 umožnili vysokým školám preukázať kvalitu vzdelávania a súlad so štandardmi,  

 umožňovali rôznorodosť vysokých škôl, študijných programov a študentov,   

 podporovali zapojenie všetkých zainteresovaných strán do procesov zabezpečovania 
kvality,  f) poskytovali jednoznačné informácie a dôkazy pre rozhodovanie agentúry,   

 viedli k primeranému zaťaženiu a nákladom vysokých škôl,   

 zabezpečili transparentné, nestranné, nezávislé, jednotné a odborné konanie orgánov a 
zamestnancov agentúry a členov pracovných skupín.    
 

 
V kontexte s návrhom štandardov VŠEMvs rozpracovala časový a obsahový program zameraný 
na vypracovanie vlastného vnútorného systému zabezpečovania kvality a to tak, aby bol v 
súlade s požiadavkami uvedenými v štandardoch pre vnútorný systém a požiadavkami zákona o 
zabezpečovaní kvality.  
Vysoké školy sú povinné zosúladiť svoje vnútorné systémy so štandardmi do 24 mesiacov od 
nadobudnutia ich účinnosti a požiadať o posúdenie súladu svojho vnútorného systému 
zabezpečovania kvality so štandardmi najmenej raz za desať rokov, avšak prvý krát najneskôr 
do konca roka 2024. 
    
Politika pre zabezpečovanie kvality na VŠEMvs vychádza pre nasledujúce obdobie 
z pripravovaného dlhodobého zámeru vysokej školy a prvkov v strategickom riadení, v ktorých  
sa uplatňuje politika  zabezpečovania kvality. 
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Priority ďalšieho rozvoja VŠEMvs v horizonte roku 2020-2024 sú : 
 
a) Zabezpečenie dostupného a rôznorodého vysokoškolského vzdelávania  
b) Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania 
c) Prostredníctvom podpory otvorenosti a transparentnosti vysokoškolského prostredia,  
             zvyšovať jeho efektívnosť a dôveryhodnosť  
d) Vytváranie atraktívneho tvorivého prostredia 
 

 

Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti 
 

                VŠEMvs má vypracovaný efektívny systém tvorby a hodnotenia študijných programov. 
Postup tvorby a aktualizácie študijných programov je zdokumentovaný v pomocnom procese 
VSK. 
Tvorba študijných programov a ich aktualizácia vymedzuje požiadavky na nový študijný 
program, jeho profil, profil absolventa, charakteristiku jednotiek študijného programu, vrátane 
počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú.  
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov, štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v 
akademických rokoch, požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného 
programu, rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a 
podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia.  
 
Podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného 
programu, počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, 
ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho 
riadne skončenie vrátane štátnych skúšok. 
 
Tvorba, hodnotenie a aktualizácia študijných programov má priamu väzbu na organizačné 
predpisy orientované na kritériá a pravidlá hodnotenia študentov, zabezpečovanie kvality 
vysokoškolských učiteľov a hodnotenie vedeckovýskumnej a projektovej činnosti, 
zabezpečovania materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 
študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, na zber, analýzu a používanie 
informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných programov, 
 
Pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o 
študijných programoch , študentoch a  absolventoch poskytuje pomocný proces - Správa 
informačného systému.  
 
 

 Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov 
 

Kontrola  štúdia počas semestra a po ukončení semestra a ročníka je popísaná v hlavných 
procesoch bakalárskeho a magisterského štúdia  a kritériá a pravidlá upravuje aj študijný 
poriadok VŠEMvs . Popis procesov je zameraný na  úlohy, práva a povinnosti študentov, profil 
študijného programu, profil absolventa , požiadavky a znalosti potrebné na jeho úspešné 
absolvovanie.  
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Monitorovanie a hodnotenie študentov v prezentačnej a dištančnej forme štúdia sú rozdelené 
do troch častí. Vstupné hodnotenie predmetu, vstupným testom zameraným na získané 
vedomosti a poznatky u študentov z predchádzajúceho obdobia štúdia, priebežné hodnotenie 
rozdelené do jednotlivých týždňov zimného, resp. letného semestra.  

Záverečné hodnotenie je hodnotené v stupnici A až FX s bodovým a kreditovým ohodnotením 
predmetu.  

Metódy výučby determinujú zadefinované úlohy a pravidlá ich hodnotenia. Dôraz je kladený na 
priebežné hodnotenie s kumuláciou hodnotenia, ktoré vyúsťuje do kvalitatívneho hodnotenia 
predmetu. Hodnotenie a postup štátnych skúšok na jednotlivých stupňoch štúdia upravuje 
postup a činnosti hlavných, riadiacich a pomocných procesov. 

Popis prípravy štátnych skúšok, realizácia štátnej skúšky vrátane obhajoby záverečnej práce je 
obsiahnutý v Študijnom poriadku, Smernica o záverečných skúškach, Smernici o rigoróznom 
konaní a smernici „Monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávania na VŠEMvs“.  

 

Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov a hodnotenia vedeckovýskumnej a 
projektovej činnosti 

 

Zabezpečovanie kvalitných pedagogických pracovníkov a starostlivosť o ich kariérny rast je 
spracované v opatreniach rektorky VŠEMvs vo forme požiadaviek kladených na prijatie 
zamestnancov do pracovnoprávneho pomeru na základe kritérií na obsadzovanie funkčných 
miest profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor. 

Proces zabezpečovania kvality vysokoškolských učiteľov predstavuje súbor dokumentov, ktoré 
opisujú hlavné zásady a požiadavky kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. Kritériá výberu 
a konkretizácie pracovných povinností sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok na 
vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov. Na úrovni VŠEMvs sú vypracované metodické 
pokyny na meranie výkonov vysokoškolských učiteľov. Komplexné hodnotenie vysokoškolských 
učiteľov sa realizuje v dvojročných intervaloch so zameraním na výstupy vedecko-výskumnej 
práce, priamu a nepriamu vzdelávaciu činnosť a riadiacu a koncepčnú prácu. 

 

INTERNÉ ODNOTNIE KVALITY VZDELÁVANIA NA VŠEMvs 
 
 
Hodnotenie kvality vzdelávania v roku od 2014 na VŠEMvs v Bratislave bolo realizované 
v zmysle Smernica č. 4/2014 MONITOROVANIE A HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA VYSOKEJ 
ŠKOLY EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE.  
Postupy tvorby študijných programov sú upravené v činnostiach pomocných procesoch internej 
príručky VSK. 
 
Hodnotenie je realizované v internom prostredí vysokej školy prostredníctvom monitorovania 
spokojnosti študentov s predmetmi príslušného študijného programu v jednotlivých stupňoch 
a formách štúdia, meraním a kontrolou vykonávaných činností vo vzdelávacom procese, ktoré 
vedú k trvalému zlepšovaniu transparentnosti, zodpovednosti, spolupráce a informovanosti na 
vertikálnej a horizontálnej úrovni v rámci organizačnej štruktúry VŠEMvs.  
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Na porovnanie zvyšujúcich sa nárokov v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v 
rámci hlavných procesov na VŠEMvs sme do ich obsahového zamerania aplikovali Dublinské 
deskriptory.   
 
Využívame ich na popis úrovne vzdelávania a prezentovanie požiadaviek pre jednotlivé úrovne 
vzdelávania so stanovením kritérií hodnotenia a spôsobu prideľovania a kumulovania kreditov.  
Pozornosť sme venovali optimalizácie hodinovej dotácie záťaže študentov na jednotlivých 
stupňoch štúdia v akreditovaných študijných programoch, definovaním kreditovej dotácie na 
povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v dennej a externej forme štúdia. Príprave 
metodiky realizácie predmetov pre prezenčnú a kombinovanú metódu štúdia v štruktúre ich 
výmery, kreditovej dotácie spôsobu realizácie predmetu a optimálnej záťaže študenta.  
 
Optimalizácia uverených parametrov súčasne určuje aj požiadavky na obsahovú, organizačnú a 
kvalifikačnú úroveň ich zabezpečenia. Monitorovanie pedagogického procesu formou 
hospitácií, hodnotenie vstupných testov študentov a hodnotenie študentov po absolvovaní 
predmetov sa uskutočňuje na ústavoch a ich katedrách v rámci vnútorného systému kvality.  
Hospitačnou činnosťou sa realizuje kontrola kvality pedagogického procesu na prednáškach 
seminároch, cvičeniach a konzultáciách, ktorí zabezpečujú a realizujú pedagogický zamestnanci 
vysokej školy.  Cieľom hodnotenia predmetov je posúdiť obsahové zameranie predmetu, 
zaradenie do štruktúry študijného plánu, formu a rozsah vzdelávania, aktuálnosť prezentovanej 
problematiky, dostupnosť študijnej literatúry.  
Hodnotenie študijných programov je zamerané na posúdenie jeho obsahu, nadväznosť 
predmetov a ich kreditové ohodnotenie, predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, ponuky 
povinne voliteľných a výberových predmetov, študijného programu s požiadavkami praxe a 
aktuálnym stavom poznatkov. 
 

Hodnotenie predmetov dotazníkovým prieskumom študentmi v roku 2019 

                
                
                   V roku 2019 hodnotenie predmetov dotazníkovým prieskumom u študentov bolo 
realizované prostredníctvom internetu anonymne. Na hodnotení sa zúčastnilo 362 študentov. 
Tabuľka č.1 prezentuje počet hodnotení v štruktúre hodnotenia podľa ročníkov a stupňa štúdia.  
 
Tabuľka č.1  Hodnotenie dotazníkov študentmi v roku 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK/STUPEŇ ŠTÚDIA POČET HODNOTENÍ 

1 BC  67 

1 MGR 52 

2 BC 59 

2 MGR  69 

2 MGR. / 3 MGR EX 68 

3 BC  47 

SPOLU 362 
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Tabuľka č.2 Dotazníkový prieskum bol realizovaný v nasledovných predmetoch na I. a II. stupni 
štúdia v dennej a externej forme 
 

1.BC                                                      PRÁVO I 

1.BC                                                      INTEGRAČNÉ PROCESY V EURÓPE 

1.BC.                                                     MARKETING I 

1. BC.                                                    MIKROEKONOMIA + VŠEOBECNÁ       
                                                              EKONOMICKÁ TEÓRIA 

1.MGR                                                  EKONOMIKA PODNIKU 

1. MGR                                                 MARKETINGOVÁ STRATÉGIA 

1.MGR                                                  SPRÁVNE PRÁVO 

1.MGR                                                  TRH PRÁCE A MANAŽMENT ĽZ 

2.BC                                                      EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA 

2. BC                                                     MANAŽMENT I 

2.BC                                                      PODNIKANIE V MSP I 

2. BC                                                     KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU 

2. MGR                                                 FINANČNÁ ANALÝZA A FINANČNÉ  
                                                               PLÁNOVANIE 

2.MGR                                                  KRÍZOVÝ MANAŽMENT PODNIKU 

2.MGR                                                  REGIONÁLNA EKONOMIKA EÚ 

2,MGR                                                 TECHNICKÉ PREKÁŽKY V OBCHODE 

 
Dotazník je zostavený z otázok, ktorých vyhodnotenie v škále hodnotenia spokojnosti 
prezentuje obrázok č.1 a č.2 
 

 
 

Obrázok  1     Štruktúra otázok a ich grafické hodnotenie v stupnici 1 až 5 
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Obrázok 2 Štruktúra otázok a ich grafické hodnotenie v stupnici 1 až 5 
 
 
Dotazníkový prieskum je zameraný aj na hodnotenie spokojnosti s hodnotením spokojnosti, 
nespokojnosti a neviem sa vyjadriť  v skupine otázok:  
 

 Dostupnosťou študijných materiálov 

 Organizácia a tematické rozvrhnutie prednášok 

 Novonadobudnuté poznatky a informácie 

 Podporou tvorivého myslenia u študentov 

 Interaktivita predmetu  

 Spokojnosť s praktickými príkladmi, uvádzanými na výuke 

 Spokojnosť s odbornou pripravenosťou vyučujúcich na prednášky a cvičenia 

 Spokojnosť s pedagogickými schopnosťami vyučujúcich 

 Spokojnosť s kvalitou konzultácií vyučujúceho 

 Spokojnosť s objektívnosťou pedagóga pri skúškach a zápočtoch 

 Možnosť komunikácie s vyučujúcim elektronickou formou 

 Spokojnosť s kvalitou študijných materiálov 

 Splnil predmet  očakávania  

  Zaujal  obsah predmetu 

 Vhodnosť prezentácie poznatkov pedagógov 
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 Zrozumiteľnosť obsahu prednášky 

 Spoľahlivosť znalostí danej látky pedagógom 

  Efektívnosť využívania IT technológii 

 Priestor pre aktivitu študentov 

 Reakcia učiteľa na otázky študentov 

 Naučili ste sa nové a užitočné veci 

 Celkové hodnotenie predmetu a učiteľa 

   Tempo výučby 
 

 

Tvorivá činnosť 

 
 
                   Súčasný proces získavania a obsadzovania miest vysokoškolských pedagógov znižuje 
atraktívnosť kariéry a nie je ani zárukou udržania si najlepších zamestnancov. 
 VŠEMvs v Bratislave bude venovať náležitú pozornosť pravidlám a organizačnej štruktúre 
pracoviska s cieľom zabezpečiť kvalitu  vykonávaného výskumu a zvyšovať kvalitu vzdelávania.  
 
Výskumnú činnosť zamestnancov podporovať prostredníctvo Grantovej agentúry vysokej školy, 
výmennými stážami, ale aj adresnými informáciami a o činnostiach, ktoré podporujú výskumnú 
činnosť vysokej školy. Efektívnosť hodnotenia úrovne v oblasti vedy realizovať motivačnými 
opatreniami v systéme odmeňovania. 
 
V oblasti materiálnej a finančnej podpory osobitná podpora zo strany VŠEMvs v Bratislave je 
zabezpečená Grantovou agentúrou. Agentúra zabezpečuje financovanie všetkých aktivít 
vysokej školy pri absencii a nezáujme finančnej podpory z verejných zdrojov. Jej poslaním je 
poskytovať finančnú podporu výskumným projektom, ktoré riešia relevantné, aktuálne 
a perspektívne témy verejnej správy a regionálneho rozvoja.  
 
Grantová agentúra udeľuje finančnú podporu z fondu pre vedu a výskum VŠEMvs, ktorý 
disponuje vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami VŠEMvs. O finančnú podporu výskumu sa 
môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľské kolektívy zložené najmä zo zamestnancov VŠEMvs, 
preferované sú zmiešané kolektívy a kooperatívne a medzinárodné projekty. 
 
Rozvoj talentu a výnimočnosti  študentov VŠEMvs v Bratislave realizuje ich účasťou pri 
realizovaní výskumných zámerov pracovísk školy, podporou v rámci ŠVOČ a projektu Mladá 
veda, Erasmus+ , asistovaním pri organizácii a realizovaní  aktivít školy a pod.  Tieto aktivity sú 
aj finančne honorované a pre najlepších študentov je zabezpečený fond odmien odstupňovaný 
schválený stupňami dosiahnutých výsledkov vo viacročnom časovom horizonte. 
 
Tvorivú činnosť je potrebné zamerať na podporu takých prenositeľných kompetencií študentov 
vysokej školy, ktoré im umožnia flexibilitu na pracovnom trhu a  podporia ich pripravenosť na 
podnikanie, ale aj samotnú orientáciu vysokoškolského vzdelávania na budúce potreby 
spoločenskej a priemyselnej praxe. 
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POSLANIE GROW 
GROWUP STAR 

 GROWUP  
UP STARTUP CENTRA VŠEMVS 
Hlavným poslaním GROWUP Startup centra je pomáhať študentom a absolventom VŠEMvs, ale 
nielen im, pri realizácii podnikateľských zámerov. Súčasťou poslania centra je napomáhať 
vytváraniu siete kontaktov a prepojenosti študentov VŠEMvs s hospodárskou praxou. 
 
Víziou GROWUP Startup centra je podporiť a naštartovať procesy v rámci realizácie 
inovatívnych nápadov pri ich premene na podnikateľské aktivity pre rozvoj regiónov. Naša 
vysoká škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa i v rámci vzdelávacieho procesu 
zameriava na aktivity súvisiace s tvorivou prácou študentov, podporou ich kreativity 
a inovatívnosti. Veríme, že aj vďaka činnosti GROWUP Startup centra sa našim študentom bude 
lepšie dariť nielen na trhu práce, ale aj v podnikateľskej sfére a to ako doma, tak i v zahraničí.  
 
GROWUP Startup centrum nadväzuje spoluprácu so zahraničnými a domácimi podnikateľskými 
a nepodnikateľskými subjektami, ktoré budú napomáhať rozvoju centra a jeho užívateľov.  

1. ČINNOSŤ, AKTIVITY, FINANCOVANIE A PÔSOBNOSŤ CENTRA 
Činnosť centra sa zameriava na organizovanie odborných seminárov, motivačných prednášok 
a vzdelávacích kurzov. V rámci expertno-mentorskej podpory centrum poskytuje študentom 
odborné poradenstvo pri plánovaní a spracúvaní projektov. Plánuje organizovať tiež súťaže o 
najlepší novátorský nápad, pomáha pri spracovaní podnikateľského zámeru, sprostredkováva 
kontakty s potenciálnymi investormi, ako aj prakticky pomáha pri založení nového 
podnikateľského subjektu a zabezpečení jeho základných činností. Centrum prepája štúdium 
s praxou a pomáha študentom a absolventom realizovať ich podnikateľské nápady.  
 
Činnosť a pôsobnosť  
 
Odborné semináre – jednou z aktivít centra je poskytovať účastníkom série odborných a 
motivačných prednášok v podaní vybraných pedagógov VŠEMvs ako aj externých odborníkov z 
prostredia hospodárskej praxe. Taktiež vzdelávacie kurzy na vybraný okruh tém, s cieľom hlbšej 
analýzy problematiky s podporou príkladov dobrej praxe. 
 
Expertno-mentorská podpora – ďalšou dôležitou aktivitou je poskytovanie odborného 
poradenstva v rozličných oblastiach a témach, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať pri 
spracúvaní a plánovaní projektu, ako aj pri úplných začiatkoch zakladania vybranej právnej 
formy zameranej na podnikanie. Konkrétne sa jedná o projektové, právne, ekonomické a 
účtovné poradenstvo.  
 
Súťaž inovatívnych nápadov – GROWUP plánuje organizovať aspoň raz ročne súťaž o najlepší 
novátorský nápad, ktorý by bolo možné realizovať v hospodárskej praxi, kde odborná porota 
zložená z členov pedagogického zboru VŠEMvs, ale aj uznávaných odborníkov z hospodárskej 
praxe, vyberie najlepšie nápady, ktoré sú uplatniteľné a realizovateľné a následne za finančnej 
podpory budú tieto projekty realizované. 
 
Zapojenie študentských projektov do domácich a medzinárodných súťaží – táto činnosť sa 
zameriava na aktívnu pomoc pri vyhľadávaní možných finančných zdrojov na podporu 
realizovania projektov – grantové výzvy, nadácie a iné. 
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Pomoc pri založení podnikateľskej činnosti a poskytnutie priestorov formou inkubátora pre 
začínajúce podnikanie. GROWUP Startup centrum svojimi aktivitami napĺňa poslanie ako 
coworkingového centra, tak aj hubu a v neskorších etapách aj podnikateľského inkubátora. 
 
 

V rámci roku 2019 bolo realizovaných množstvo aktivít vo viacerých oblastiach. 
Pokračovalo sa v realizácií poradenskej činnosti pre záujemcov centra, prednášky pozvaných 
odborníkov ale aj sa hľadali možnosti zapojenia sa do rôznych projektov. 

 
 
 

Aktivity v oblasti zapojenia sa centra do rôznych programov 
 
GROWUP sa zapojil prostredníctvom VŠEMvs do „Schémy na podporu spolupráce 
podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov 
(schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
V oblasti medzinárodných projektov sa centru podarilo úspešne zapojiť do medzinárodných 
projektov v rámci programu ERASMUS+, na tieto projekty boli vysielaní účastníci z radov 
pedagógov, študentov ako aj absolventov VŠEMvs.  
 
V priebehu roka 2019 pokračovala aj činnosť centra v oblasti vedenia a podpory začínajúcim 
podnikateľom a startupovým nápadom.  

 
V rámci rozpracovanej a prebiehajúcej podpory a vedenia mentees môžeme uviesť na 
príkladoch nasledovných študentov a absolventov VŠEMvs: 
 

 Hornák Erik (absolvent VŠEMvs) – mentorská pomoc a vedenie pri zakladaní vlastného 
podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov na obchodných partnerov. 
 

 Havlovič Miroslav (študent VŠEMvs), Komanický Tomáš (študent VŠEMvs) – pomoc 
a mentorská podpora pri plánovaní a tvorbe teamu pre technologický startup; pomoc 
pri nadviazaní kontaktu na Univerzitnom technologickom inkubátore STU BA za účelom 
hľadania členov startupového teamu, následne networking na FPT TnUAD v Púchove.  

 

 V rámci podpory študentov VŠEMvs, ktorí realizujú svoju podnikateľskú myšlienku (v 
tomto prípade ide o technologický startup) a ich žiadosti o pomoc pri zabezpečení 
rozšírenia ich teamu o odborníka na materiály, kontaktoval a realizoval stretnutie 
koordinátor GROWUP s prodekankou a štatutárnou zástupkyňou dekana fakulty 
priemyselných technológií v Púchove (TnUAD) prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. s 
cieľom získania súhlasu a spolupráce.  

 

 Andrej Bučko (absolvent VŠEMvs) – mentorská pomoc pri založení a spustení 
podnikateľského subjektu. 
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 Matej Ondruška, Martin Cigánek (absolventi VŠEMvs) - mentorská pomoc a vedenie pri 
zakladaní vlastného podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov na 
obchodných partnerov. Založená spoločnosť FRUITWINE, s.r.o. 

 

 

 Erik Wiederman, Matúš Molnár (študenti VŠEMvs) - mentorská pomoc a vedenie pri 
zakladaní vlastného podnikateľského subjektu. Založená spoločnosť WIMO s.r.o.  
 

 Konzultácie k projektom, resp. nápadom študentov ad hoc podľa požiadaviek. 
 
 
V zimnom semestri sa v rámci EU Business and Politics discussion group uskutočnila prednáška 
spojená s diskusiou o podnikateľských rizikách, v rámci projektu so zameraním na motiváciu k 
podnikaniu na tému "Ako predchádzať rizikám pri začatí podnikania - poistenie" Prednášateľom 
bol Ing. Konštatntín Alexejenko, odborník na korporátne poistenie, člen predstavenstiev 
poisťovní na Slovensku. 
 

 Dňa 18. februára 2019 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška Dr. Ralpha Brighama - 
Global Director of Campus Relations spoločnosti Southwestern Advantage z USA so 
zameraním na rozvoj pracovnej kariéry študentov a absolventov  pod názvom „11 
MISTAKES STUDENTS DO IN THEIR CAREERS AND HOW TO AVOID THEM". V rámci 
návštevy sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie na pôde vysokej školy, za účasti riaditeľa 
oddelenia zahraničných vzťahov a koordinátora GROWUP Startup centra, kde sa 
prediskutovala budúca spolupráca. Ralph Brigham je Global Director of Campus 
Relations v spoločnosti Southwestern Advantage. Za posledných 14 rokov je 
zodpovedný za vzťahy spoločnosti s viac ako 300 univerzitami v Severnej Amerike a 
Európe. Ralph bol pozvaný, aby hovoril so študentmi UCLA, UC-Berkeley, Baylor, Ohio 
State, Texas A&M a univerzitami na Floride, Tennessee, Nebraska, Arizona a Georgia 
(uvedené ako príklad).Študenti zároveň získali informácie o možnosti platenej stáže v 
USA. 

 

 Dňa 27.3.2019 sa v rámci semináru k predmetu Medzinárodný manažment a 
medzinárodné podnikanie uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému 
"Reflection on being Self-employed". Témou bolo ako sa uplatniť na medzinárodných 
trhoch (investície, sales, ...) 
 

 Dňa 1. apríla 2019 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška prezidenta americkej 
spoločnosti Southwestern Advantage pána Dana Moora, MBA, na tému "Winning 
journey of life you want. Dream it, believe it, do it!" Tento významný speaker ukončil 
štúdium s vyznamenaním na Harvardskej univerzite v roku 1976 a taktiež je držiteľom 
MBA titulu z Vanderbilt univerzity v Nashville, TN. Ako prezident firmy Southwestern 
Advantage je zodpovedný za product development, sales training, public relations, 
business statistics, ako aj vývoj nových profit centier. Dan Moore prednášal ako key 
note speaker na mnohých univerzitách v USA, Veľkej Británií aj v Europe a spolupracoval 
a vyškolil viac ako 60 000 študentov letnej stáže Southwestern Advantage, ktorým 
pomohol, aby boli úspešní vo vedení vlastného biznisu v USA. 
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V rámci partnerstiev GROWUP pokračoval v spolupráci so zakladajúcimi partnermi ako aj 
nadväzovalo partnerstvá doma a v zahraničí. 

 

2. PARTNERI GROWUP STARTUP CENTRA VŠEMVS 

 

 

 

 

 


