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ÚVOD 

Vnútorný systém kvality na VŠEMvs v Bratislave/ ďalej len „VSK“/ je budovaný a realizovaný s 

cieľom implementovať a realizovať princípy  kvality vo všetkých jej procesoch a činnostiach 

s adresnou zodpovednosťou, vzájomnou spoluprácou a informovanosťou členov 

akademickej obce. Ťažiskom vnútorného systému je zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní 

a s ním súvisiacimi činnosťami, vrátane vzdelávacieho prostredia a relevantného prepojenia 

na výskum a inovácie. Ciele VSK stanovujú spoločný rámec pre hlavné, vedľajšie a riadiace 

procesy, umožňujú implementovať a rozvíjať princípy a prvky európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania. 

Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality na VŠEMvs v Bratislave deklaruje hlavné 

oblasti  a nástroje pri presadzovaní politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v kontexte s Dlhodobým zámerom VŠEMvs v Bratislave na 

roky 2014 – 2020. 

1.  Základné nástroje sú orientované na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému 

kvality, prostredníctvom procesne orientovaného systému s definovanými hlavnými, 

vedľajšími a riadiacimi procesmi a ich činnosťami s adresnou zodpovednosťou. 

2. Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou, vývojovou a ďalšou tvorivou 

činnosťou na vysokej škole je realizovaný prostredníctvom výskumných zámerov ústavov 

a pracovísk vysokej školy, účasťou tvorivých pracovníkov a študentov na ich riešení 

výskumných zámerov a ich transfere do vzdelávacieho procesu.   

3. Organizačné zabezpečenie vnútorného systému kvality,  rozdelenie zodpovedností, 

spolupráce a informovanosti je vymedzené v jej organizačnej štruktúre s kontrolnými 

mechanizmami decíznych a samosprávnych orgánov vysokej školy. 

 4.Hodnotiaca správa prezentuje spôsob zapojenia študentov do vnútorného systému kvality, 

prostredníctvom ich účasti v rade kvality, pri prerokovávaní relevantných materiálov 

v orgánoch vysokej školy pri tvorbe programových dokumentov a spôsoboch zavádzania, 

používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy v oblasti zabezpečovania 

a zdokonaľovania kvality. 

Predkladaná správa o uplatňovaní vnútorného systému zabezpečovania a posudzovaní 

postupov vysokej školy v oblasti zabezpečovania a zdokonaľovania kvality vzdelávania 

prezentuje: 

 a) tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,  

b) kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,  

c) zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,  

d) zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 
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 e) zber, analýzu a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 

študijných programov, 

f) pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch. 

 

1. POLITIKA KVALITY 

Politikou kvality vedenie VŠEMvs v Bratislave stanovuje základné princípy a zásady vedúce k 

plneniu poslania a dosiahnutiu cieľov v oblastiach zabezpečovania a zdokonaľovania kvality.  

Interné zabezpečenie kvality na VŠEMvs v Bratislave je zamerané na vytvorenie vhodných 

štruktúr a procesov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vo vyučovaní, učení sa a vo 

výskume pri zohľadňovaní požiadaviek spoločnosti.  

Štandardami systému kvality na VŠEMvs v Bratislave sú: 

- Stratégia zabezpečovania kvality v prepojení na konkretizáciu požiadaviek vo vede a 

výskume 

- Príprava a schvaľovanie študijných programov 

- Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta 

- Prímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie a udeľovanie akademických titulov 

- Požiadavky na  vysokoškolských učiteľov a systém ich evaluácie 

- Zdroje na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu a podpory subjektov 

vzdelávania 

- Zhromažďovanie, spracovávanie a zverejňovanie informácií 

- Priebežné monitorovanie a periodické hodnotenie študijných predmetov a 

programov 

- Pravideľné externé hodnotenie kvality 

V roku 2016 politika kvality a jej nástroje boli orientované na: 

 Zvyšovanie efektívnosti vnútorného systému  kvality vo vzťahu k subjektom 

vzdelávania v internom a externom prostredí vysokej školy. 

 Postavenie  VŠEMvs ako kvalitnej, medzinárodne akceptovanej vysokej školy s 

bilaterálnou spoluprácou podporujúcou internacionalizáciu  vzdelávania a kooperáciu 

s vedecko – výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. 

 Aktualizáciu cieľov kvality, riadenia procesov a nástrojov vnútorného systému 

manažérstva kvality s cieľom   zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania v 

spolupráci s interným a externým prostredím vysokej školy.  

 Zlepšovanie hlavných, vedľajších a riadiacich procesov vnútorného systému kvality 

a ich pravidelným    preskúmavaním a hodnotením zvyšovať ich efektívnosť. 

 Nástroje spätnej väzby z hodnotenia kvality vzdelávania a zapájania študentov a 

absolventov do života školy a do rozhodovacích procesov školy, ktoré umožňujú 
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neustály rozvoj a zlepšovanie študijných programov v súlade s požiadavkami 

modernej spoločnosti.  

 Rozvoj moderných foriem vzdelávania a budovanie virtuálneho vzdelávacieho 

priestoru podporujúci on-line komunikáciu, samo štúdium a vlastnú profiláciu. 

 Modernizáciu obsahu a metodológie vzdelávania v smere zvyšovania kvality 

prezenčnej a kombinovanej metódy štúdia v jednotlivých formách, na motiváciu a 

podporu kontinuálneho a celoživotného vzdelávania, 

 Vytváranie priestoru pre prenos výsledkov vedeckého bádania do vzdelávacieho 

procesu a zapojenie študentov do výskumných úloh vybraných pracovísk na národnej 

a medzinárodnej úrovni.  

 Podporu pedagogického a odborného rozvoja  pedagogických pracovníkov a ich 

zapojenie do procesov zlepšovania kvality vzdelávania, vedecko-výskumnej, 

publikačnej a projektovej činnosti a zapojenie do procesov zlepšovania vnútorného 

systému kvality, v súlade s definovanými zodpovednosťami a právomocami 

jednotlivých súčastí VŠEMvs v Bratislave. 

 Rozvoj materiálnych, technických a informačných zdrojov podporujúcich vzdelávanie 

študentov v akreditovaných študijných programoch, v študentskej vedecko – 

výskumnej činnosti a pri spolupráci s externými spolupracujúcimi inštitúciami v práci 

aktivít Startup a Growup centra VŠEMvs v Bratislave. 

 

2.  HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA 

Hodnotenie kvality vzdelávania v roku 2016 na VŠEMvs v Bratislave bolo realizované v zmysle 

Smernice 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 procesov 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. 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 

optimalizácii 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 overených parametrov súčasne určuje aj požiadavky na obsahovú, 
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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 pedagogického procesu na 

prednáškach,  seminároch, cvičeniach a konzultáciách, ktorí zabezpečujú a realizujú 

pedagogickí 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. 

2.1. Interné hodnotenie kvality vzdelávania dotazníkovým prieskumom. 

Monitorovaie štúdijných predmetov v jednotlivých stupňoch a formách vzdelávania je 

realizované on –line prostredníctvom internetu. Informácia pre študentov je dostupná na 

https://student.vsemvs.sk/Domov/DetailOznamu/ArtMID/1425/ArticleID/59/Prieskum-

spokojnosti-%C5%A1tudentov-s-v253u%C4%8Dbou-v-ZS-20162017  

Dotazník je dostupný na  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpDsHSlRAlDi5QH67c3r2yNuQhzoeupfdR8LyZ
XPtqvzQNQ/viewform?c=0&w=1  

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie predmetov dotazníkovým prieskumom študentmi v roku 2016 

V roku 2016 hodnotenie predmetov dotazníkovým prieskumom u študentov bolo 

realizované prostredníctvom internetu anonymne. Na hodnotení sa zúčastnilo 462 

študentov. Tabuľka č. 1 prezentuje počet hodnotení v štruktúre hodnotenia podľa ročníkov 

a stupňa štúdia. Tabuľka č. 2 hodnotené predmety študentmi jednotlivých stupňov štúdia. 

https://owa.vsemvs.sk/owa/redir.aspx?C=OiIO8w9RcV_iovN51d3SbIfAGY5_x8t8zEqIvDqwfub3BBN-V2nUCA..&URL=https%3a%2f%2fstudent.vsemvs.sk%2fDomov%2fDetailOznamu%2fArtMID%2f1425%2fArticleID%2f59%2fPrieskum-spokojnosti-%25C5%25A1tudentov-s-v253u%25C4%258Dbou-v-ZS-20162017
https://owa.vsemvs.sk/owa/redir.aspx?C=OiIO8w9RcV_iovN51d3SbIfAGY5_x8t8zEqIvDqwfub3BBN-V2nUCA..&URL=https%3a%2f%2fstudent.vsemvs.sk%2fDomov%2fDetailOznamu%2fArtMID%2f1425%2fArticleID%2f59%2fPrieskum-spokojnosti-%25C5%25A1tudentov-s-v253u%25C4%258Dbou-v-ZS-20162017
https://owa.vsemvs.sk/owa/redir.aspx?C=LvR6Uc4YbTRETkOsCGe3VS2uB7odQGGA8FmQx6okH2b3BBN-V2nUCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfhpDsHSlRAlDi5QH67c3r2yNuQhzoeupfdR8LyZXPtqvzQNQ%2fviewform%3fc%3d0%26w%3d1
https://owa.vsemvs.sk/owa/redir.aspx?C=LvR6Uc4YbTRETkOsCGe3VS2uB7odQGGA8FmQx6okH2b3BBN-V2nUCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfhpDsHSlRAlDi5QH67c3r2yNuQhzoeupfdR8LyZXPtqvzQNQ%2fviewform%3fc%3d0%26w%3d1
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Tabuľka č. 1  Hodnotenie dotazníkov študentmi v roku 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2  Hodnotené predmety v I. a II. stupni štúdia 

 

 

ROČNÍK/STUPEŇ ŠTÚDIA POČET HODNOTENÍ 

1 BC  77 

1 MGR 62 

2 BC 69 

2 MGR  79 

2 MGR. / 3 MGR EX 88 

3 BC  87 

SPOLU 462 

 
ROČNÍK  / STUPEŇ ŠTÚDIA                                             PREDMET 

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                                                       POLITOLÓGIA 

2. BC                                                      KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU 

2. MGR                                                   FINANČNÁ ANALÝZA A FINANČNÉ  
                                                               PLÁNOVANIE 

2.MGR                                                    KRÍZOVÝ MANAŽMENT PODNIKU 

2.MGR                                                    REGIONÁLNA EKONOMIKA EÚ 

3.MGR.EX                                              FINANČNÁ ANALÝZA A FINANČNÉ  
                                                               PLÁNOVANIE 

3.MGR.EX                                             TECHNICKÉ PREKÁŽKY V OBCHODE 

3.BC.                                                      INFORMATIKA 

3BC.                                                       ORGANIZAČNÁ KULTÚRA 

3.BC                                                      STRATÉGIA SOCIÁLNO- 
                                                               EKONOMICKÉHO ROZVOJA 

3.BC                                                      TEÓRIA, RIADENIE A ORGANIZÁCIA  
                                                               VEREJNEJ SPRÁVY 

3.BC                                                       DAŇOVNÍCTVO 

3.BC                                                      PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 
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Dotazníkový prieskum bol realizovaný u všetkých vyučovaných predmetoch v hodnotenom 

období na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme. Dotazník je pre každý predmet 

hodnotený študentmi zostavený z otázok, ktorých vyhodnotenie v grafickej forma a škále 

hodnotenia spokojnosti prezentuje obr. č.1 a č.2. 

 

Obr. č. 1.          Štruktúra otázok a ich grafické hodnotenie v stupnici 1 až 5 

 

 

 

Obr. č. 2.          Štruktúra otázok a ich grafické hodnotenie v stupnici 1 až 5 

 

 

Dotazníkový prieskum študentmi je zameraný aj na hodnotenie predmetov v jednotlivých 

formách a stupňoch štúdia monitorovaním spokojnosti. Hodnotenie spokojnosti, 

nespokojnosti a neviem sa vyjadriť je monitorované v nasledovnej skupine otázok:  

0 5 10 15 20

 Splnil predmet  očakávania

Vhodnosť prezentácie poznatkov…

Spoľahlivosť znalostí danej látky…

Priestor pre aktivitu študentov

Naučili ste sa nové a užitočné veci

Tempo výučby

1. 2. 3. 4. 5.
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 Splnil predmet  očakávania

Vhodnosť prezentácie poznatkov…

Spoľahlivosť znalostí danej látky…

Priestor pre aktivitu študentov

Naučili ste sa nové a užitočné veci

Tempo výučby

1. 2. 3. 4. 5.
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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 výučbe 

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 

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 
 

2.2 Hodnotenie štúdia  absolventmi VŠEMvs 
 
V roku 2016 sme v rámci pilotného projektu oslovili dotazníkovým prieskumom absolventský 
ročník štúdia 2015/2016. Na prieskume sa zúčastnilo 311 absolventov VŠEMvs v Bratislave. 
Vyhodnotenie dotazníka: 

1. Dosiahli ste na základe Vášho získaného vysokoškolského vzdelania pozitívnu 
pracovnú, kariérnu, resp. finančnú zmenu?(môžete označiť viac možností)   

   

Možnosť výberu Počet odpovedí 

Áno, získal som nové zamestnanie 77 

Áno, kariérne som postúpil  43 

Áno, zmenilo sa finančné ohodnotenie 60 

Nie, nič sa nezmenilo             120 

Iné, uveďte  38 
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Odpovede na otázku, či absolvent VŠEMvs na základe získaného vysokoškolského vzdelania 
dosiahol pozitívnu pracovnú, kariérnu, resp. finančnú zmenu.  
 
Najčastejšou odpoveďou bolo: „Nie, nič sa nezmenilo,“ ktorú označilo 120 respondentov 
(35%). 
Odpoveď: „Áno, získal som nové zamestnanie,“ označil veľký počet 77 respondentov (23%). 
Názor, ktorý vyjadruje zmenu finančného ohodnotenia v možnej odpovedi: „Áno, zmenilo sa 
finančné ohodnotenie,“ potvrdilo 60 respondentov (18%). Druhý najnižší počet 
respondentov zaznačil možnosť zmeny kariérneho postupu, a odpoveď „Áno, kariérne som 
postúpil,“ označilo 43 respondentov (13%)  
 
Najnižší počet odpovedí bol zaznamenaný v možnosti „Iné, uveďte,“ ktorú tvorilo 38 
respondentov (11%). Medzi najčastejšie otvorené odpovede boli: 
 
- zmeny sa očakávajú v neďalekej budúcnosti 
- zmeny v rozvoji osobnosti, upevnenie si vedomostí, postoje a prehľad 
- nevie sa posúdiť, vzhľadom na prebiehajúcu materskú dovolenku 
- získanie práce už počas štúdia  
- plánovanie zmeny lepšieho zamestnania  
 
2, Pociťujete Váš osobný odborný posun na základe absolvovania štúdia na VŠEMvs 
v Bratislave? 
 

Možnosť výberu Počet odpovedí 

Áno 295 

Nie 16 

 

23% 

13% 

18% 

35% 

11% 

 Dosiahli ste na základe získaného vysokoškolského vzdelania 
pozitívnu pracovnú, kariérnu, resp. finančnú zmenu? 

Áno, získal som nové zamestnanie

Áno, kariérne som postúpil

Áno, zmenilo sa finančné ohodnotenie

Nie, nič sa nezmenilo

Iné, uveďte
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Graf na otázku prezentuje odpoveď na otázku: „Pociťujete osobný odborný posun na základe 
absolvovania štúdia na VŠEMvs v Bratislave.“.  
Až 295 respondentov (95%) odpovedalo „Áno“. Malá vzorka 16 respondentov (5%)  označila 
odpoveď „Nie“. Možnosť otvoreného vyjadrenia názoru: „Čo by respondenti zmenili“, boli 
nasledovné odpovede: 
- viac praxe a praktických príkladov 
- viac konzultácii 
- nič by nezmenili. 
 
3. Získali ste štúdiom na VŠEMvs v Bratislave vzdelanie, ktoré ste očakávali? 
 

      Možnosť výberu          Počet odpovedí 

Áno                 297 

Nie                   14 

 
 

 
 
Graf znázorňuje odpovede absolventov na otázku: „Získali ste štúdiom na VŠEMvs 
v Bratislave vzdelanie, ktoré ste očakávali?“  
Vysoký počet 297 respondentov (95%) odpovedalo „Áno“.  
Len 14 respondentov (5%)  označilo odpoveď „Nie“. 

95% 

5% 

Pociťujete Váš osobný odborný posun na základe absolvovania 
štúdia na VŠEMVS v Bratislave?  

Áno

Nie

95% 

5% 

Získali ste štúdiom na VŠEMVS v Bratislave vzdelanie, ktoré ste 
očakávali?  

Áno

Nie
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Možnosť otvoreného vyjadrenia názoru:“ Čo by respondenti zmenili“ , zaznamenali sme tieto 
odpovede: 
- viac praxe a praktických informácií z VS 
- nahradenie niektorých predmetov a radšej ísť v dôležitých predmetoch viac do hĺbky 
- pravidelnosť konzultácií na IKS 
- málo študijných materiálov  
 

2.3 Kontrola štúdia a hodnotenie študijných výsledkov 

 

Študenti v hodnotenom období v dennej a externej forme štúdia na prvom a druhom stupni 

štúdia v študijnom programe Verejná správa a Manažmentu malého a stredného podnikania 

dosiahli výsledky štúdia, ktoré prezentuje tabuľka vážených aritmetických priemerov. 

Hodnotené študijné výsledky v hodnotiacej škále A až E  transformované do 

hodnotiacej stupnici 1 až 4. 

 

 

Vážený študijný 

priemer  

Bc. Mgr. 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. ročník 2. ročník 

     VS 2,03 2,07 2,12 2,07 1,84 

    MMSP 1,94 2,05 2,00 2,26 1,96 

 

       

MSP Vážený 
študijný 
priemer  

Bc.   Mgr.  

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. ročník 2. ročník 

 2015 2,08 1,98 2,07 2,26 2,20 

 2016 1,96 2,05 2,00 2,25 1,96 

 index 
zmeny v % 

6,08 -3,31 3,51 0,46 10,73 
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VS Vážený 
študijný 
priemer  

Bc.   Mgr.  

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. ročník 2. ročník 

 2015 2,10 2,00 1,93 2,08 1,93 

 2016 2,03 2,07 2,12 2,07 1,84 

 index 
zmeny v % 

3,29 -3,71 -9,64 0,24 4,99 

 

 

Poradie predmetov podľa dosiahnutého váženého aritmetického priemeru 

 

Predmet VAP 
Úvod do štúdia verejnej správy 2,59 

Podnikové hospodárstvo 2,51 

Integračné procesy v Európe 2,51 

Finančno-ekonomická analýza 2,44 

Ekonomika podniku 2,42 

Teória, riadenie a organizácia verejnej 
správy 

2,42 

Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja 2,41 

Mikroekonómia 2,40 

Metódy a techniky regionálnej analýzy 2,39 

Sociálne systémy v krajinách EÚ 2,37 

Financie a mena 2,36 

Ekonomika verejného sektora III. 2,35 

Všeobecná ekonomická teória I. 2,33 

Matematika 2,32 

Makroekonómia 2,31 

Ekonomika verejného sektora I. 2,28 

Manažment I. 2,28 

Investičná a inovačná politika 2,27 

Medzinárodný obchod  2,27 

Podnikové financie 2,27 

Manažment II. 2,22 

Finančná analýza a finančné plánovanie 2,20 

Všeobecná ekonomická teória II. 2,20 

Regionálna ekonomika a politika 2,19 



                           

14 
 

Správne právo 2,19 

Ekonómia životného prostredia I. 2,15 

Právo II. 2,13 

Národohospodárska politika II. 2,12 

Verejné rozpočty 2,11 

Národohospodárska politika I. 2,11 

Podnikateľské riziko 2,10 

Ekonómia životného prostredia II. 2,10 

Projektový manažment 2,07 

Komunálna ekonomika a politika 2,06 

Ekonomické analýzy 2,05 

Daňovníctvo 2,04 

Marketingová stratégia 2,00 

Krízový manažment podniku 1,99 

Riadenie ľudských zdrojov 1,97 

Finančný manažment vo verejnom sektore 1,97 

Poisťovníctvo 1,97 

Cudzí jazyk V. 1,96 

Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie 

1,96 

Personálny manažment 1,95 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch 
III. 

1,95 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch 
I. 

1,95 

Cudzí jazyk III. 1,94 

Poistný trh 1,94 

Marketing služieb  1,91 

Pracovné právo 1,89 

Verejná služba v SR a vo vybraných 
krajinách EÚ 

1,89 

Organizačná kultúra 1,87 

Manažment kvality 1,86 

Strategický manažment  1,85 

Sociálna politika  1,84 

Účtovníctvo II. 1,83 

Finančný manažment 1,82 

Regionálna politika EÚ 1,82 

Teória verejných financií  1,81 

Manažérstvo rizika 1,81 

Právo I. 1,80 

Cudzí jazyk IV. 1,79 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch 1,78 

Cudzí jazyk VI. 1,78 

Účtovníctvo I. 1,77 
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Cudzí jazyk II. 1,76 

Trh práce a manažment ľudských zdrojov 1,73 

Krízový manažment v EÚ 1,72 

Komunikácia s verejnosťou 1,68 

Ekonomika verejného sektora II. 1,68 

Environmentálne manažérstvo 1,67 

Technické prekážky v obchode 1,66 

Základy práva Európskej únie 1,64 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch 
II. 

1,61 

Spoločenská komunikácia a protokol 1,61 

Medzinárodné organizácie 1,58 

Marketing I. 1,58 

Hospodárska politika EÚ 1,58 

Verejná správa v ČR 1,54 

Organizácia manažérskej práce 1,47 

Financovanie verejno-prospešných 
subjektov 

1,39 

Cudzí jazyk I. 1,39 

Informatika VI. 1,37 

Finančná kontrola 1,34 

Informatika IV. 1,32 

Informatika V. 1,31 

Štatistika 1,29 

Informatika I. 1,25 

Ekonomická štatistika 1,25 

Informatika II. 

1,23 

Regionálny a mestský marketing 1,22 

Informatika III. 1,16 

Marketing II. 1,05 

Logistika 1,03 

Manažment organizácií vo vedomostnej 
spoločnosti 

1,00 
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Rigorózne štúdium a záverečné skúšky 

 

Počet absolventov, ktorí úspešne vykonali rigoróznu skúšku  v rokoch 2012 až 2016,  

prezentuje nižšie uvedená tabuľka. 

 

Rigorózne skúšky 

Rok Verejná správa 
Manažment malého a 

stredného podnikania 
Spolu 

2012  6 0  6 

2013 24 0 24 

2014 22 2 24 

2015 8 8 16 

2016 14 17 31 

Spolu   101 

     

2.4 Hospitačná činnosť na VŠEMvs v roku 2016 

Kvalita štúdia je determinovaná prípravou podkladov, dokumentáciou, študijnou literatúrou, 

pedagogické schopnosti vysokoškolského učiteľa nevynímajúc. Monitorovanie predmetov 

v jednotlivých druhoch a formách štúdia je realizované hospitačnou činnosťou garantmi 

študijných programov, vedením vysokej školy a poverenými zamestnancami rektorkou 

VŠEMvs. Hospitačná činnosť je zameraná na atribúty predmetu prezentované 

v informačnom liste, použité metódy a nástroje zamerané na obsahovú stránku predmetu, 

schopnosti vyučujúceho nielen prezentovať poznatky, ale ich aj obohacovať o vlastné 

skúsenosti a aplikácie využiteľné v praxi.  

Hospitačnou činnosťou sledujeme aj zaradenie predmetu do rozvrhu a jeho personálne 

zabezpečenie, v prípade predmetov realizovaných kombinovanou formou a prípravu 

podkladov pre kurzy v moodli sa kladie dôraz na ich pravidelnú aktualizáciu. Formálna a obsahová 

stránka premetov musí byť realizovaná tak, aby boli rovnaké podmienky pre dennú a externú formu 

vzdelávania a vo vzťahu ku kreditovej dotácii. V hodnotenom období hospitačná činnosť bola 

realizovaná z úrovne ústavov VŠEMvs v Bratislave pre nasledovné predmety : 
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Ústav 

Počet 

hospitovaných 

predmetov 

Počet 

hospitácií 
Predmety Výsledky 

ÚEM 27 32 

Poisťovníctvo, Poistný 

trh, Mikroekonómia, 

Všeobecná ekonomická 

teória I. a II.,  

Národohospodárska 

politika II.,  Financie a 

mena, Cudzí jazyk I., II. 

III., IV. V. VI., Trh práce 

a manažment ľudských 

zdrojov, Komunikácia s 

verejnosťou,  Podnikanie 

v malých a stredných 

podnikoch I. a II., 

Manažment I. a II., 

Environmentálne 

manažérstvo, 

Medzinárodný 

manažment a 

medzinárodné 

podnikanie, Podnikové 

hospodárstvo, 

Ekonomika podniku, 

Daňovníctvo, Ekonomika 

životného prostredia I. , 

Podnikové financie, 

Regionálna politika EÚ, 

Stratégia sociálno-

ekonomického rozvoja 

Formálne náležitosti vyučovania boli u 

všetkých hospitovaných pedagógov splnené; 

Hospitovaní pedagógovia dodržiavali 

obsahovú štruktúru predmetu, v súlade so 

sylabami predmetu; Vo výučbe neboli 

zistené vážne nedostatky zo strany 

pedagógov. Pri seminároch sa odporúčalo: 

Pokračovať v trende systematického 

skvalitňovania obsahu a metodiky, a takisto 

v osvedčených krátkych previerkach na úvod 

seminára s cieľom zistiť úroveň pochopenia 

učiva z predchádzajúcej prednášky. 

ÚVS 13 16 

Regionálna ekonomika a 

politika, TROVS, 

Ekonomika verejného 

sektora I. a III.,  Právo 

II.,  Základy práva EÚ, 

Telovýchovné a športové 

aktivity I. II. a IV., 

Komunálna ekonomika a 

politika, Sociálna 

politika, Politológia, 

Financovanie verejno-

prospešných subjektov 

Formálne náležitosti vyučovania boli u 

všetkých hospitovaných pedagógov splnené; 

Hospitovaní pedagógovia dodržiavali 

obsahovú štruktúru predmetu, v súlade so 

sylabami predmetu; Vo výučbe neboli 

zistené vážne nedostatky zo strany 

pedagógov. Pri seminároch sa odporúčalo: 

Pokračovať v trende systematického 

skvalitňovania obsahu a metodiky, a takisto 

v osvedčených krátkych previerkach na úvod 

seminára s cieľom zistiť úroveň pochopenia 

učiva z predchádzajúcej prednášky. 
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2.5 Externé hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu na VŠEMvs v Bratislave  

Metódu externého hodnotenie kvality vzdelávania na VŠEMvs  v Bratislave sme začali 
využívať od roku 2010. VŠEMvs využila ponuku medzinárodnej spoločnosti Trendence so 
sídlom v Berlíne, zapojiť sa do nezávislého medzinárodného prieskumu pod názvom Gradue 
Barometer.  

 

 

 

 

Za obdobie rokov 2010 až 2016 sa do prieskumu zapojilo 2542 študentov VŠEMvs. Najviac - 
660 ich bolo zapojených v roku 2012 a najmenej v roku 2011- iba 169 respondentov. 
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V priemere ročne  však účasť predstavovala 9,4 % respondentov, čo signalizuje, že výsledky 
prieskumu boli vierohodné. Aj to bol dôvod, prečo s výsledkami prieskumu sa vedenie 
VŠEMvs oboznamuje a prijíma opatrenia na zlepšenie hodnoteného stavu. 

 

Porovnanie výsledkov prieskumu Gradue Barometer Trendence 2016 

 

Ukazovateľ 

Európa Slovensko VŠEMvs 

Odborné kompetencie 84,9 83,1 89,1 
Pedagogické kompetencie 73,5 70,2 84,9 
Dostupnosť 70,6 67,7 72,3 
Relevantnosť obsahu štúdia pre prax  64,5 50,4 65,3 
Exkurzie, prípadové štúdie, prednášky hosťujúcich 
prednášajúcich 49,9 51,7 68,0 
Prax ako súčasť štúdia (prax, stáže) 51,6 40,0 61,5 
Prednášky v cudzom jazyku (napr. v angličtine) 49,7 42,8 47,7 
Výmenné programy, partnerstvá s inými univerzitami 66,1 65,9 74,0 
Ponuky práce (napr. stáže, brigády) 53,7 42,1 59,4 
Trhy pracovných/kariérnych príležitostí 58,3 45,8 55,8 

Spolupráca s firmami pri výskumných projektoch 47,5 39,3 52,8 
Wifi 74,0 69,7 68,6 
Dostupnosť a vybavenosť počítačových miestností 68,2 68,3 60,4 
Rozmanitá a aktuálna ponuka 79,3 64,7 72,4 
Dostupnosť literatúry 77,4 59,5 66,1 
Dostatok miest na prácu  v knižnici 69,0 75,7 82,1 
Otváracie hodiny 78,7 74,8 85,7 
Kariérne poradenstvo, pracovné ponuky 52,1 32,8 50,5 
Podujatia (napr. trh pracovných príležitostí) 57,7 47,1 50,9 
Transparentné právomoci 58,9 48,0 68,7 
Kompetentní pracovníci 64,8 58,6 75,4 

Rýchla reakcia na otázky 64,0 56,9 73,9 
Dopravná infraštruktúra 71,2 76,1 83,8 
Možnosti tráviť voľný čas, dostupnosť obchodov 67,3 77,6 73,5 
Úroveň cien/životné náklady (napr. nájmy) 58,4 59,3 56,0 
Podujatia(napr. filmový klub, športové aktivity, party, 
koncerty) 69,0 72,5 71,9 
Vysokoškolská politika (študentský parlament) 58,8 60,5 71,2 

 

Legenda:                                            lepšie ako  Európa 

                                                              lepšie ako Slovensko 

                                                              horšie ako Slovensko 



                           

20 
 

 

Trendy hodnotenia vybraných ukazovateľov za roky 2013 až 2016 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Odborné kompetencie 80,5 67,5 88,8 89,1 
Pedagogické kompetencie 79,8 72,6 85,5 84,9 
Dostupnosť 70,6 69,9 88,2 72,3 
Relevantnosť obsahu štúdia pre prax 55,7 53,4 79,9 65,3 
Exkurzie, prípadové štúdie, prednášky hosťujúcich 
prednášajúcich 

  
62,0 68,0 

Prax ako súčasť štúdia (prax, stáže) 
  

79,9 61,5 
Prednášky v cudzom jazyku (napr. v angličtine) 

  
51,6 47,7 

Výmenné programy, partnerstvá s inými univerzitami 64,3 56,0 75,6 74,0 
Ponuky práce (napr. stáže, brigády) 29,1 35,7 57,6 59,4 
Trhy pracovných/kariérnych príležitostí 

  
59,8 55,8 

Spolupráca s firmami pri výskumných projektoch 
  

56,4 52,8 
Wifi 

  
65,7 68,6 

Dostupnosť a vybavenosť počítačových miestností 65,1 61 64,3 60,4 
Rozmanitá a aktuálna ponuka 

  
70,9 72,4 

Dostupnosť literatúry 
  

66 66,1 

Dostatok miest na prácu  v knižnici 
   

82,1 
Otváracie hodiny 

  
75,5 85,7 

Kariérne poradenstvo, pracovné ponuky 
  

54,4 50,5 
Podujatia(napr. trh pracovných príležitostí) 

  
53,7 50,9 

Transparentné právomoci 
  

67,1 68,7 
Kompetentní pracovníci 

  
81,3 75,4 

Rýchla reakcia na otázky 
  

78,5 73,9 
Dopravná infraštruktúra 

  
89,9 83,8 

Možnosti tráviť voľný čas, dostupnosť obchodov 
  

80,2 73,5 
Úroveň cien/životné náklady (napr. nájmy) 46,8 56,7 63,2 56,0 
Podujatia(napr. filmový klub, športové aktivity, party, 
koncerty) 47,2 62,2 73,5 71,9 
Vysokoškolská politika (študentský parlament) 

  
81,4 71,2 
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3. PODPORA TVORIVEJ ČINNOSTI NA VŠEMvs V BRATISLAVE V ROKU 2016 

 

Podpora tvorivej činnosti v rámci VSK bola v roku 2016 bola  zameraná na kariérny rast  pri 

zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v externej forme doktorandského štúdia, v rámci 

prípravy a realizácie habilitačného konania.  

Finančná podpora v rámci internej grantovej agentúry VŠEMvs bola v roku 2016 vyčlenená 

vo výške 52 500 euro na zabezpečenie financovania projektov s medzinárodnou 

kooperáciou, projektov IGP a projektov VEGA a KEGA, ktoré boli úspešne hodnotené 

grantovou agentúrou MŠVVaŠ  SR a   nie sú financované z verejných zdrojov  pre súkromné 

vysoké školy. 

Podpora tvorivej činnosti vo forme materiálovej , služieb informačných a komunikačných 

technológií je jej organickou súčasťou pri zabezpečovaní publikačnej, vydavateľskej činnosti 

doma a v zahraničí. Súčasťou podpory je aj zabezpečovanie materiálnej podpory 

Akademickej knižnice a jej programového vybavenia evidencie publikácií, ich uchovávania 

a výmeny. 

V rámci projektu GROWUP v roku 2016 pokračovali aktivity  poradenskej činnosti pre 

záujemcov centra, prednášky pozvaných odborníkov a  projekty spolupráce formou 

Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo 

hospodárstva SR. 

 

Základné nástroje rozvojových aktivít v roku 2016 boli zamerané na :  
 
-Tvorbu a podporu efektívneho systému zvyšovania pedagogickej kvalifikácie učiteľov. 
 
- Efektívny systém monitoringu subjektov vzdelávania zameraný na problematiku prepojenia 
pedagogického procesu s praxou a  na nové metódy výučby. 
 
- Podporu inovatívnych foriem  vzdelávania založenom na interaktívnom  a individuálnom 
prístupe s  podporou využívania metódy e-learning. 
  
-Monitorovanie spokojnosti študentov a absolventov  s kvalitou výučby a následným 
vyhodnocovaním kvality výučby vzdelávania a konkretizácie pracovných povinností 
zamestnancov a internom systéme kvality. 
 
- Spracovanie funkčného systému evidencie pedagogickej  a vedecko-výskumnej činnosti, 
ktorý by komplexne obsiahol aktivity vykonávané tvorivými pracovníkmi.  
 
GROWUP-STARTUP centrum na VŠEMvs v Bratislave koncentrovalo svoje aktivity na podporu 
inovatívnosti a podnikania študentov a mladých vedeckých pracovníkov. 
Organizačne a aktívnou účasťou sa centrum zameralo v roku 2016 na realizáciu projektov 
a aktivít s podporou spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných 
pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje 
Ministerstvo hospodárstva SR. Členovia teamu GROWUP sa v rámci výzvy „VÝZVA NA 
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OBSADENIE POZÍCIÍ EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO 
CENTRA“ zapojili do výberového konania na expertov z rôznorodých oblastí, ktorí vedia 
poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom,  resp. 
startupistom.  
GROWUP Startup Centrum sa stalo komunitným partnerom medzinárodnej súťaže Social 
Impact Award. Social Impact Award je medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, najmä 
študentov, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské a 
ekologické problémy vo svojom okolí. Víťazov vyberá odborná porota a verejnosť hlasovaním 
na internete. Našim cieľom je podporovať mladých ľudí v rozbiehaní spoločensky 
prospešných biznisov.  

Projekt Euroštudent vznikol ako spoločná iniciatíva GROWUP Startup centra, VŠEMvs v 
Bratislave a Stredoškolskej Študentskej únie Slovenska s cieľom prepájať stredoškolské a 
vysokoškolské vzdelávanie a podporovať mladých iniciatívnych ľudí.  

Centrum propagovalo,  zabezpečovalo a koordinovalo účastníkov letnej školy biznisu na 
tému business model CANVAS s Andrejom Rybovičom v NPC (Národné podnikateľské 
centrum – Slovak Business Agency). Ďalej zorganizovalo stretnutie zo zástupcami spoločnosti 
CopalAmba člena Moody´s Analytics Company so sídlom v Londýne s cieľom nadviazania 
možnej spolupráce v praktickej aplikácií tréningového programu. 

 
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:  
 

 Medzinárodný projekt „New Partners, New Possibilities - CMS Poland 2016“  

 Medzinárodný projekt „European Games“  

 Medzinárodný projekt „Everyone smiles in the same way“  

 Medzinárodný projekt „We are equal - woman in action“  

 Medzinárodný projekt „HUMAN STATUES in CHANGING CLIMATE“  

 Medzinárodný projekt „United Europe - Youth against Nuclear Weapon“ .  

 Medzinárodný projekt „Cut the Ice“ .  

 Medzinárodný projekt „The Voices of Youth Inspire“  
 
 

 


