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Textová príloha výročnej správy 
 o činnosti poskytovateľa zahraničného vysokoškolského vzdelávania  

na území Českej republiky pre rok 2021 

 

 

1 Základné údaje o poskytovateľovi 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Jiráskovy sady 240 

261 01  Příbram II 

 

Organizačná schéma poskytovateľa: 

1. rektorát 

1.1. Sekretariát rektorátu 

1.2. Úsek kvestora 

1.2.1. Ekonomické oddelenie 

1.2.2. Oddelenie správy majetku 

2. personálne a mzdové oddelenie 

3. študijné oddelenie 

4. referát kontrolný a právny 

4.1. Kontrolór 

4.2. Právnik 

5. knižnica 

6. fakulty 

6.1. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch 

6.2. Fakultný inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II., 
Bratislava 

6.3. Fakultný inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča a bl. V. Hopku, 
Prešov - Michalovce - Košice - Spišská Nová Ves 

6.4. Fakultný inštitút M. Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko 

7. pedagogické a vedecké ústavy 

7.1. Ústav Dr. P. Blahu Skalica  

7.2. Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 

7.3. Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske 
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7.4. Ústav Tomislava Kolakoviča, Trstená 

7.5. Bl. V. Hopku, Spišská Nová Ves 

7.6. Sv. Barbory, Rožňava 

7.7. Bl. Z. Mallu, Košice 

7.8. Sv. Anny Kolesárovej, Rimavská Sobota 

7.9. Božieho Milosrdenstva Žilina 

7.10. Kráľovnej Pokoja z Medžugorja, Bardejov 

7.11. Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 

 

8.  katedry a ústavy 

8.1. Katedra misiológie 

8.2. Katedra psychológie 

8.3. Katedra práva 

8.4. Ústav sociálnej práce 

8.5. Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a soc. Vied 

8.6. Ústav pre matku a dieťa 

8.7. Ústav zdravotníckych disciplín (ÚZD) 

8.8. Ústav preventívnej medicíny 

 

9. zahraničné ústavy 

9.1. Ústav sociální práce Mistra Jana Husa, Praha (ČR),  

9.2. Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram, ČR,  

9.3. Medizinisches Bildungszentrum, Weißenfels, SRN  

9.4. Tropical medicine, Nairobi Kenya, Com Health and Social Work Programme 
in cooperation with Catholic University of East Africa 

9.5. St. Maximilian Kolbe (House of Family) Institute of Social work, Phnom Phen, 
Cambodia  

9.6. Institute of Public Health, Nutrition and Tropical Medicine Programme, Kuala 
Lumpur - Malaysia  

9.7. Refugee and Migrant Health Programme, Lesbos UNHCR Camp  

9.8. Catastrophic Medicine Programme, Beirut  

 

10. inštitúty 

10.1. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov 

10.2. Inštitút doplňujúceho pedagogického štúdia sv. Matky Terezy, Bratislava 

10.3. Slovenský tropický inštitút 
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11. vedecké, zdravotnícke a misijné pracoviská v zahraničí  

11.1. Tropická detská klinika a sirotinec House of Hope, Phnom Penh, Kambodža 

11.2. Dom na polceste sv. Maximiliána Kolbeho, Phnom Penh, Kambodža 

11.3. Tropická detská klinika Sihanoukville  

11.4. Resocializačné centrum a škola sv. Bakity, Eldoret, Keňa  

11.5. Maternálne zdravotnícke centrum pôrodnica a laboratórium Panny Márie 
Fatimskej, Gordim, Nový Sudán 

11.6. Clean Water for Haiti, spoločný projekt s Praga CZ a Olomouckou ADCH ČR  

11.7. Sirotinec sv. Bakity, Condi, Burundi logista: Mgr. Z. Komlósi  

11.8. Tropický program Uganda, Buikwe, Ngogwe  

11.9. Tropická klinika Pyin-Oo, Farnosť s SDB, Myanmar 

11.10. Tropická klinika Gasura, Burundi 

11.11. Tropická klinika Buraniro, Burundi, Projekt s kongregáciou MSSK PL vedúca: Dr. 
Jana Trilisinská 

11.12.  Azylové a resocializačné centrum sv. Kizita, Mihango, Keňa logisti: Dr. Ann 
Ngendo, PhD.  

11.13. Škola sv. Filipa Neri Joshka, projekt SAMRS a MZV SK (Slovak Aid), Keňa  

11.14. Sirotinec bl. Zdenky Schellingovej, Nairobi, Keňa  

11.15. Výskumné laboratórium a VCT AIDS/HIV, Mukuru, Keňa  

11.16. Antimalnutričné výskumné pediatrické centrum Mary Immaculata, Nairobi, Keňa  

11.17. Pôrodnica Sisters of Mercy, Rongai, Keňa lekár: Dr. K. Barnáš 

11.18. Dom sociálnej starostlivosti Mariupoľ, Ukrajina  

11.19. Malnutričné centrum a dispenzár 40 bl. Študentov – Mučeníkov z Buta, Kibeho, 
Rwanda  

11.20. TBC program Dillí 

11.21. Resocializačné centrum pre streetboyov bl. G. Beretta Molla, Kayole, Keňa  

11.22. Klinika sv. Clementine, spoločný projekt s Ecoinvest, Kibuye, Rwanda  

11.23. Centrum pre deti s AIDS Ho-chi Minh - Saigon, Vietnam  

11.24. Sociálne centrum sv. Filipa, Kisumu, Keňa  

11.25. Sociálne centrum sv. Cecílie, HaBuasono Lesotho  

11.26. Sociálne centrum sv. Charlesa Foucaulda, Bejrút, Libanon  

11.27. Denný stacionár pre bezdomovcov sv. Františka, Almaty, Kazachstan  

11.28. Denné stacionáre pre bezdomovcov Talas 

11.29. Zdravotné a sociálne centrum sv. Františka, Albánsko  

11.30. Bl. Zdenka Schelingová Health Care Center for Refugees, Erbil, Irak 

11.31. Sociálne centrum Josipovac Punitovački, Chorvátsko  

11.32. Bl. Jerzy Popielusko Health Care Center Charitas Poland  
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11.33. Mobilné kliniky svätej Alžbety, Lesbos (Grécko)  

11.34. Mobilné ZS Gemelčička, Rumunsko  

11.35. Sociálne centrum Adjumani - Una, Uganda  

11.36. Nutričný a zdravotnícky program pre utečencov, Náhorný Arzach, Karabach  

11.37. Azylové centrum Sestier Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Tale, Albánsko  

11.38. Edukačné a mobilné zdrav. centrum a škola Don Bosca, Téte, Mozambik  

 

Zloženie orgánov poskytovateľa podľa vnútorných predpisov: 

 

REKTORÁT 

Rektor:  Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 

Prorektori  

prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD.  
- prorektorka pre doktorandské (PhD.) štúdium 

Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  
- prorektor pre pedagogickú činnosť - ošetrovateľstvo 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  
- prorektor pre pedagogickú činnosť - sociálna práca 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.  
- prorektor pre VVČ 

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  
- prorektor pre kontrolu kvality 

 

Zriaďovateľ:  

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

 

Kvestor vysokej školy: 

Mgr. Rastislav Hochman 

 

AKADEMICKÝ SENÁT VŠZ a SP sv. Alžbety  

zamestnanecká časť: 

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. – predseda 

Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian – podpredseda 

RNDr. Mgr. Milica Páleníková – tajomníčka 
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prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. 

PhDr. Miroslava Bednáriková, PhD. 

Mgr. Ing. Anna  Barillová, PhD. 

prof. Dr. Milan Luliak, PhD. 

Mgr. Monika Dancáková 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. 

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MPH, MBA 

 

študentská časť: 

PhDr. Zuzana Nagy Gažová  

Dominika Kováčiková 

Miroslava Sobolová 

Mgr. Monika Pešková (Tóthová) 

Oto Papp 

Igor Kmiť 

 

VEDECKÁ RADA 

Interní členovia z VŠZaSP sv. Alžbety   – pôsobí v odbore HK IK 

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH   – ošetrovateľstvo 

prof. PhDr. Robert Babeľa, PhD.    – verejné zdravotníctvo 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.   – sociálna práca 

prof. ThDr. PhDr. Paweł Czarnecki PhD. MBA (Poľsko) – sociálna práca 

prof. MUDr. Eva Grey, PhD.    – sociálna práca 

prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.    – verejné zdravotníctvo 

Dr. h. c. prof. MUDr. Marián Karvaj,  PhD.  – ošetrovateľstvo 

Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Rakúsko) – ošetrovateľstvo 

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.   – sociálna práca 

prof. MUDr. Mariana Mrázová, CSc.   – verejné zdravotníctvo 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.    – sociálna práca 
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Zahraniční a externí členovia 

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.     Grécko-katolícka teologická fakulta,  
       Prešovská univerzita v Prešove 

Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa 
       Šafárika v Košiciach 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.   Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka 
       univerzita v Banskej Bystrici 

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.    Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka 
       univerzita v Bratislave 

doc. MUDr.  Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v 
       Ostrave, Česká republika 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.   Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita 
       Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

SPRÁVNA RADA 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – predseda 

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

Dr. h. c. Ing. Milan Fiľo, PhD.   

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
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Vysoká škola preberá primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania vo všetkých jej 

súčastiach, na všetkých stupňoch riadenia, na všetkých jej úrovniach a vo všetkých aspektoch, a to v 

dôstojnom a v dôslednom napĺňaní svojich stratégií a spoločenského poslania, v rámci ktorých 

vychováva a vzdeláva odborníkov s najvyšším vzdelaním, ktorí sa riadia vysokými morálnymi 

zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou v duchu demokratických hodnôt, humanizmu, 

osobitnými etickými princípmi podľa svojho povolania a zamestnania, spojenými s kritickým 

a nezávislým myslením, zabezpečuje kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania 

a implementuje vysoký stupeň kvality v rámci svojho vnútorného systému a jeho sústavným 

rozvojom, najmä prostredníctvom strategického uplatňovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

výskumnej činnosti a tvorivej činnosti, pričom zohľadňuje v tomto uplatňovaní potreby a politiky 

prípravy ľudských zdrojov, ktoré chápe ako napĺňanie verejného záujmu, dôsledne uplatňuje 

formalizované a zavedené politiky na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, najmä v 

rámci koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Zúčastňuje sa na riešení koncepcií a modelov spoločenského rozvoja, prispieva k prevencii a liečbe 

ochorení doma i v zahraničí, spolupracuje so svojimi absolventmi, s orgánmi štátnej správy i 

samosprávy a s ďalšími relevantnými ustanovizňami zo všetkých oblastí života doma i v zahraničí 

Výučbu a tvorivú činnosť realizuje i v zahraničí, každým rokom stúpa počet zahraniční študentov 

podiel študijných programov v zahraničí, vedecká produktivita a počet zahraničných VŠ učiteľov. 

Hlavným cieľom Vysokej školy je vychovávať zdravotníckych a sociálnych pracovníkov 

pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, charitatívne a misijné aktivity. 

Dlhodobým poslaním a cieľom VŠ je napomôcť integrácii Slovenskej republiky do Európskej 

únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä 

v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, zubnej techniky, rehabilitácie, 

laboratórnych a vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné 

zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí. VŠ 

pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej 

zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez 

rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Vysoká škola zabezpečuje vzdelávanie, vedeckú 

výchovu a vedecký výskum ako aj praktické činnosti u študentov vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania.  

Dlhodobý zámer realizuje VŠ v týchto rovinách: 

- výchova a vzdelávanie v 3 stupňoch VŠ štúdia doma i v zahraničí, 
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- výskum zameraný na sociálne a behaviorálne vedy (najmä multikulturálnu a tropickú sociálnu 

prácu), tropické zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a zubnú techniku, 

- misijné, humanitárne a zdravotnícke činnosti doma i v zahraničí. 

 

2 Študijné programy, organizácia štúdia a vzdelávacia činnosť 

 

študijné programy 
stup. 
(titul) 

forma 
ETCS 

kredity 
štandardná 
doba štúdia 

rozsah 
praktickej 

výučby 
jazyk 

Ošetrovateľstvo Bc. D 180 3 2 375 h. ČJ 

Sociálna práca Bc. D 180 3 1 080 h. ČJ 

Sociálna práca Mgr. E 120 3 768 h. ČJ 

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. D/E 180 3/4 1 852 h. ČJ 

 

Na našej vysokej škole je možnosť výberu z 82  študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia, 

z toho 12 doktorandských, 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 16 programov 

zahraničných a 61 vedeckých projektov. Ponúkame možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 

krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam 

atď.) a študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku). Na škole pôsobí 

52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných.  

Počas posledných komplexných  akreditácií  bola v roku  2008 a 2015 zaradená 

v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii A- a v lekárskych vedách A a bola zaradená 

medzi vysoké školy univerzitného typu. Minister školstva udelil našej VŠ 3× (2005, 2010, 2012) Cenu 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 1× Vedec roka, 2× Prestížna 

organizácia  výskumu a vývoja.  

Vysoká škola bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity 

a v r. 2011 za riadneho člena  Európskej asociácie univerzít (EUA). 

Organizácia štúdia sa uskutočňuje v zmysle vysokoškolského zákona a študijného poriadku 

VŠZaSP sv. Alžbety: 

 

Akademický rok sa spravidla: 

- začína 1. septembra bežného roka, 

- končí 31. augusta nasledujúceho roka, 



– 10 – 

- člení na zimný a letný semester a hlavné prázdniny. 

Každý semester sa skladá: 

- z výučbovej časti (obsahuje najmenej 10 a najviac 15 výučbových týždňov), 

- zo skúškového obdobia (trvá najmenej mesiac). 

 

Výučba: 

- základnými formami sú: prednášky, konzultácie, semináre, cvičenia, praktické cvičenia, odborná 

prax, exkurzie, odborné práce, semestrálne práce, kurzy špeciálne výcviky, organizované 

a kontrolované samoštúdium, 

- predmet študijného programu môže byť vyučovaný súčasne viacerými formami. 

 

Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú 

s absolvovaním študijných predmetov. 

 

Štandardná záťaž študenta: 

- za celý akademický rok najmenej 60 kreditov, 

- za semester najmenej 30 kreditov. 

 

Kredity: 

- sú číselné hodnoty pridané k predmetom – charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich 

úspešné absolvovanie, 

- študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu, 

- za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz, 

- získané kredity za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, akumulujú), 

- jednou z podmienok pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu kreditov študijného 

programu, 

- celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia závisí od štandardnej 

dĺžky štúdia daného štud. programu a je najmenej 60 kreditov za každý stanovený rok štandardnej 

dĺžky štúdia nezávisle od stupňa, do ktorého je študijný program zaradený, 

- kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program, 

- ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe zmluvy 

o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov VŠ na ktorej 

ich získal, 

- celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho jednotlivých stupňoch: 

o bakalárske štúdium – 180 kreditov, 
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o magisterské štúdium (inžinierske) – 120 kreditov, 

o doktorandské štúdium – 120 kreditov do vykonania dizertačnej skúšky. 

- prenos predmetov z jednotlivých rokov štúdia na našej VŠ je možný len so súhlasom rektora, 

- študent musí absolvovať všetky predpísané predmety v aktuálnom akademickom roku, 

- každý predmet môže študent absolvovať na riadny termín alebo dva opravné (ďalší opravný 

termín povoľuje rektor resp. dekan na základe žiadosti). 

 

Študijný program, študijný plán:  

- študijný program vysokej školy je zostavený tak, aby študent získal počas štúdia všetky 

predpísané povinné aj voliteľné predmety, 

- študijný plán študenta určuje, aké predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich časovú 

postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov, 

- súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho 

absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke. 

 

Predmety študijného programu:  

- každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci vysokej školy svojim kódom a názvom a je 

koncipovaný ako jednosemestrový 

- základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v identifikačnom liste predmetu 

o kreditová dotácia, 

o formy výučby a ich hodinové dotácie 

o vyučujúci, 

o podmieňujúce predmety, podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia, 

o obsah predmetu, 

o kontrolné časti (etapy) predmetu, 

o zoznam študijnej literatúry, informačné zdroje, 

o rozvrhové údaje (semester, čas a miesto konania...). 

- predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozdelené na: 

o povinné – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej etapy štúdia, 

časti štúdia alebo celého študijného programu, spravidla sú len také, ktoré sa vyučujú 

na vysokej škole 

o povinne voliteľné – úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov je 

podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu, 
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o výberové – predstavujú ostatné predmety v študijnom programe, ktoré si študent má 

možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov 

v príslušnej časti štúdia 

- vypracovanie záverečnej práce alebo diplomovej práce vrátane jej obhajoby sa považuje 

za absolvovanie jednotky študijného programu (predmetu), hodnotí sa a prideľujú sa mu kredity, 

- samotná obhajoba záverečnej práce alebo diplomovej práce a absolvovanie štátnej skúšky sa 

nepovažuje za absolvovanie jednotky študijného predmetu – za absolvovanie sa kredity 

neprideľujú 

- štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného 

plánu študenta pod vedením školiteľa, ktorý ho zostavuje a predkladá na schválenie rektorovi 

vysokej školy. 

 

Uskutočnené konferencie v roku 2021: 

názov konferencie 
uskutočnené 
dňa 

miesto 

16. Internationl Scietific-Professional Conference 
COLLABORATION OF HELPING PROFESSIONS: POLISH – CZECH – 
SLOVAKIAN STUDIES 

22–23 
October 
2021 

Ustroń 



3 Študenti 

 

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2021 

Vysoká škola 
Stupeň 
štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 
SR 

z toho 
ženy 

cudzinci 
z toho 
ženy 

občania 
SR 

z toho 
ženy 

cudzinci 
z toho 
ženy 

spolu 
z toho 
ženy 

Fakulta Nové 
Zámky 

1 37 34 1 1 227 70 8 4 273 109 

724050000 2 0 0 0 0 218 200 3 3 221 203 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 37 34 1 1 445 270 11 7 494 312 

Celoškolské 
pracoviská 

1 1453 1205 1499 1247 2115 1433 524 355 5591 4240 

  2 84 52 0 0 2212 1658 724 603 3020 2313 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1537 1257 1499 1247 4327 3091 1248 958 8611 6553 
 

 

Počet PhD. študentov v roku 2021 – v dennej forme 8, v externej forme 241 (159 SR + 96 
zahraničných) 

 

Vysoká škola ponúka svojim študentom kvalitnú prípravu na ich budúce profesijné pôsobenie 

v širokom spektre študijných programov. Úspešnosť tejto prípravy možno hodnotiť aj štatistikou 

nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Naša VŠ patrí medzi školy s najnižším percentom 

nezamestnaných. Kvalita ponúkaného a  poskytovaného vzdelávania, ako aj ďalšie „služby" 

(Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej, Centrum sociálneho poradenstva 

pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety, univerzitný časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum, 

ALUMNI program, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, VŠ pracoviská odbornej 

praxe...) pre študenta, sú orientované na zvýšenie atraktívnosti budúcich absolventov VŠZ a SP 

sv. Alžbety pre potreby spoločenskej praxe. 

Na tomto mieste poskytujeme našim študentom - budúcim absolventom, hľadajúcim už 

počas štúdia perspektívne uplatnenie vo svojom odbore, aktuálne informácie o: 

- pracovných príležitostiach najmä v sociálno-zdravotníckej oblasti, verejnej správe, zariadeniach SS 

a SPO, MVO... v priebehu štúdia i po ukončení štúdia, 

- možnostiach odbornej praxe, dobrovoľníctva, spolupráce na projektoch. 
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Uchádzači o štúdium zdravotníckych odborov musia byť k štúdiu zdravotne spôsobilí. Škola 

nemá bezbariérový prístup. Sociálne slabým študentom rektor vysokej školy môže umožniť na 

základe žiadosti úhradu školného vo zvláštnom režime (napr. podľa splátkového kalendára).  

Vysoká škola v roku 2021 dostala od MŠ SR dotáciu v sume 410 090  EUR, na motivačné 

štipendiá 400 290 EUR, na sociálne štipendiá 0 EUR, tehotenské štipendiá  9 800 EUR.  

Vysoká škola poradenské služby poskytuje prostredníctvom Centra sociálneho poradenstva 

pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety. Úlohou centra je poskytovať poradenstvo 

pre študentov a priateľov našej Vysokej školy. Odborným garantom Centra sociálneho poradenstva 

pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety je prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Náš tím dodržiava 

prísne etické štandardy najmä v oblasti profesionality a mlčanlivosti.  

 

 

4 Absolventi  

 

Vzhľadom k trvalému hlbokému nedostatku nelekárskych zdravotníckych a sociálnych pracovníkov sú 

absolventi žiadaní a uplatňujú sa ako na českom, tak zahraničnom (Nemecko, Rakúsko) pracovnom 

trhu. Vysoká škola pre svojich absolventov realizuje od roku 2012 vlastný Alumni program. 

S budúcimi zamestnávateľmi svojich študentov spolupracuje vysoká škola po celú dobu ich 

štúdia prostredníctvom zmluvného zaistenia odbornej praxe v zdravotníckych a sociálnych 

zariadeniach a inštitúciách verejnej správy. 

Počet absolventov školy za akademický rok 2020/2021 

Vysoká 
škola 

Stupeň 
štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 
SR 

z toho 
ženy 

cudzinci 
z toho 
ženy 

občania 
SR 

z toho 
ženy 

cudzinci 
z toho 
ženy 

spolu 
z toho 
ženy 

Fakulta 
Nové Zámky 

1 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 

724050000 2 0 0 0 0 108 100 2 2 110 102 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 7 7 0 0 108 100 2 2 117 109 

Celoškolské 
pracoviská 

1 293 257 228 187 387 274 228 187 996 792 

  2 53 32 0 0 791 584 183 154 1027 770 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 346 289 228 187 1178 858 411 341 2023 1562 

         
Spolu: 2140 1671 
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Počet absolventov PhD. štúdia v roku 2020: v dennej forme 4, v externej 62 (46 SR, 16 zahr.)  

 

5 Záujem o štúdium 

 

Rektor vysokej školy rozhoduje o prijatí uchádzačov na základe doložených výsledkov 

predchádzajúceho (stredoškolského) vzdelania bez prijímacej skúšky. 

Vysoká škola každoročne prezentuje svoju aktuálnu ponuku študijných programov 

spolupracujúcim stredným školám zasielaním ponukových materiálov a tiež ich prezentuje žiakom 

a vyučujúcim stredných škôl na veľtrhu Gaudeamus. 

 

6 Zamestnanci 

 

Vysoká škola v roku 2021 dostala od MŠ SR dotáciu v sume 410 090  EUR, na motivačné štipendiá 400 

290 EUR, na sociálne štipendiá 0 EUR, tehotenské štipendiá  9 800 EUR. Vysoká škola má vypracovaný 

odmeňovací poriadok stanovujúci činnosti a úväzky akademických pracovníkov a naň nadväzujúci 

mzdový predpis. Tieto normy stanovujú pravidlá zaradenia akademického pracovníka do príslušnej 

kategórie, jeho povinnosti v oblasti výučby, výskumu a publikačnej činnosti i ďalších pracovných 

aktivít. Sú tiež určené presné a záväzné pravidlá odmeňovania vo vzťahu k zariadeniu do príslušnej 

kategórie akademického pracovníka. Medzi motivačné nástroje patrí predovšetkým štruktúrovaný 

rozsah priamej vyučovacej povinnosti v závislosti na zapojenia do tvorivej činnosti. 

Vysoká škola sa podieľa na úhrade nákladov spojených s publikačnou a konferenčnou 

aktivitou akademických pracovníkov. Je podporované aj ďalšie profesijné vzdelávanie formou 

krátkodobých kurzov a školení. 

 
Počty VŠ učiteľov podľa jednotlivých  krajín 

 

   Krajina Počet pedagógov Percentuálny podiel  

Slovenská republika 447 86,13 % 

Česká republika 43 8,29 % 

Maďarská republika 11 2,12 % 

Poľsko 5 0,96 % 

Srbsko 7 1,35 % 

Kambodža 6 1,15 % 

SPOLU 519 100,00 % 
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7 Internacionalizácia 

 

Implementácia nových politík EÚ pre vzdelávanie - podpora mobilít študentov a zamestnancov 

Ukazovateľom je počet prichádzajúcich a odchádzajúcich mobilít študentov a zamestnancov 

na vzdelávacie, sociálne a zdravotnícke projekty, počet účastníkov krátkodobých mobilít, virtuálnych 

mobilít, blended mobilít, objem finančných prostriedkov administrovaný v rámci jednotlivých 

mobilitných schém, štruktúra a prínosy vycestovaní zamestnancov. Vysokoškolské vzdelávanie 

a doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) zahraničných študentov v Slovenskej republike, výučba 

v cudzích jazykoch (VZ, SP), v slovenskom, českom, srbskom a anglickom jazyku. Podpora Slovákov 

v zahraničí (Srbsko, USA, Rumunsko, ČR, Chorvátsko, Ukrajina) Podpora partnerstiev európskych 

univerzít a harmonizácia na všetkých úrovniach.  

Napľňanie misie Magna charta Bologna, European University Association (UEA)  

Realizácia študijných programov v ČR (Příbram, Praha), Chorvátsko (Josipovac), Ukrajina (Korolevo), 

Rumunsko (Gemelčička, Nadlak), USA (Scranton), Srbsko (Bačsky Petrovec),  

Phnom Penh (Khemarak University), Nairobi (Catholic University of Eastern Africa), Varšave Wyższa 

Szkoła Menedżerska vp, Pennsylvania, The University of Scranton Panuska College of Professional 

Studies. 

 

 

8 Tvorivá činnosť 

 

So vzdelávacou činnosťou vysokej školy je úzko spojená tvorivá činnosť jej pedagógov spočívajúca 

v tvorbe študijných materiálov – skrípt, odborných článkov a elektronických študijných podpôr 

určených pre študentov a používaných vo výučbe. 

Študenti sa tvorivým spôsobom zapájajú pri vytváraní svojich záverečných (bakalárskych, 

diplomových) prác, na ktoré je kladená požiadavka užitočnosti  a významu pre prax. Empirické časti 

svojich prác realizujú najmä prostredníctvom vykonávania prieskumu a výskumu na svojich 

pracoviskách, tj. najmä  zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, z ich výsledkov vytvárajú výstupy 

v podobe doporučení pre prax a prípadne materiály v praxi použiteľné, ako napr. rôzne informačné 

a edukačné materiály a pracovné pomôcky. 

Okrem štátnych zariadení plnia študenti odbornú prax i v zariadeniach neštátnych vrátane 

súkromných. Iným spôsobom sa podnikajúce právnické osoby na tvorbe a uskutočňovaní študijných 

programov nepodieľajú.  
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9 Zaisťovanie kvality a hodnotenie realizovaných činností 

 

Zaisťovanie kvality - kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému, zabezpečovania kvality 

vzdelávania. Aktualizácia predpisov súvisiacich s vnútorným systémom kvality. Zosúladenie študijných 

programov. Zvýšenie podielu praktickej výučby a výučby v praxi. Digitalizácie vzdelávania, e learning, 

programy s použitím e learningu. Komplexné poradenské a podporné služby reagujúce na aktuálne 

a špecifické potreby študentov, práca ZŤP OŠ učiteľov. Fungujúce poradenstvo poskytujúce sociálne, 

psychologické a právne poradenstvo a poradenstvo pre študentov a uchádzačov o štúdium 

so špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podpora výučby a tvorivej 

činnosti v zahraničí, vyššie zastúpenie zahraničných študentov, podiel študijných programov 

v zahraničí, vedecká produktivita a vyššie zastúpenie zahraničných VŠ učiteľov, medzinárodný dosah 

tvorivej a publikačnej činnosti. K zaisťovanie kvality je prínosom aj zahraničná evaluácia. Výstupy 

zahraničných evaluácií, akreditácií podľa študijných programov akreditovaných zahraničnými 

autoritami. Zahraničné humanitárne a rozvojové projekty, zvyšovanie počtu projektov v Európe, i 

mimo EÚ. Podpora krajin s vojnovými konfliktami, alebo prírodnou katastrofou a to humanitárnou 

zahraničnou sociálnou službou. Podpora vzdelávacích aktivít a programov celoživotného vzdelávania 

využívajúce dištančné prvky vzdelávania uskutočňovaných dištančnou a kombinovanou formou. 

Kvalita rigorózneho konania a počet obhajovaných prác v cudzom jazyku. Univerzita tretieho veku a 

detská univerzita. Tvorivá činnosť v oblasti vedy a výskumu, počet a kvalita výskumných tímov, nový 

vnútorný systém kvality. Výstupy kategórie A a B.  Podpora medzinárodnej spolupráce, 

medzinárodných výskumných projektov, počet mobilít členov výskumných tímov, excelentné 

publikačné výstupy, počet spoločných vedeckých výsledkov so zahraničnými spoluautormi, finančná 

podpora 

Škola má vypracované transparentné, verejné dostupné kritériá a pravidla hodnotenia, ktorá 

výrazne podporujú dosahovanie vzdelávacích cieľov a očakávaných výsledkov vzdelávania na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety podľa § 87a Zákona č.131/2002 Z. z. a 

v znení neskorších noviel sa riadi internou Smernicou rektora č. 2/2013 o zavedení a používaní 

politiky a hodnotenia kvality (HOK a POK), Opatrením rektora č.1/2013 Zásady praktickej realizácie 

„Politiky vysokej školy na zabezpečenie vnútorného systému kvality“ Opatrením rektora č.2/2013 

Hodnotenie kvality VŠ učiteľov na VŠZaSP sv. Alžbety a nástroje ich motivácie, vypracované v zmysle 

Zásad politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania vnútorného systému kvality KVSK A3 a A6, v 

nadväznosti na cieľ č. 3 ,,Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov“, v časti KVSK B3 Opatrením 

rektora č. 3 / 2013 na zabezpečenie kvality a hodnotenia vysokoškolských učiteľov Opatrením rektora 
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č.4/2013 Pravidlá schvaľovania a kontroly kvality vykonávania študijných programov a študijných 

plánov. Hlavným východiskom hodnotenia sú v tomto smere schválené dokumenty:  Tvorba, 

aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  Externé posudzovanie vnútorného systému kvality 

vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  Štruktúry 

koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v 

pôsobnosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  Metodický pokyn k 

Vyhodnoteniu Kvality vnútorného systému vzdelávania za rok 2021 posudzované študentmi, 

Zisťovanie úrovne kvality vzdelávania je daná hlavne zapojením  študentov do vnútorného 

systému kvality. Periodicita hodnotenia kvality vzdelávania posudzovaná študentmi sa v súlade s 

prijatými závermi Kolégia rektora VŠZaSP sv. Alžbeta zo dňa 22. novembra 2016 realizuje dvakrát za 

akademický rok. Organizáciu POK zabezpečujú spoločne hlavný kontrolór vysokej školy (vyhodnocuje 

a podáva správu 2 krát ročne), prorektor pre vzdelávanie, ktorý je koordinátorom POK, predseda 

Rady pre kvalitu vzdelávania, vedúci pracovísk a katedier. Výslednú Správu o kvalite vzdelávania na 

VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020-2021 posudzovanú študentmi spracuje a predloží útvar 

kontroly na rokovanie Kolégia rektora a Vedeckej rady. Zavedenie Novelizácie Koncepcie 

posudzovania výučby študentmi, posudzovania kvalita výučby študentmi bolo rozhodnutím, ktoré 

prinieslo významné pozitíva. Cieľom systému posudzovania kvalita výučby študentmi bolo zistiť a 

analyzovať názor študentov na výučbu a identifikovat nielen pozitívne reakcie, ale i problémové 

miesta v celom vzdelávacom procese. 

Výsledky hodnotenia vnútorného systému kvality vzdelávania posudzované študentmi v roku 

2021 potvrdzujú, že študijné programy našej vysokej školy sú zabezpečované erudovanými 

pedagógmi v prepojení s praxou. Je dodržiavaná akademická etika a zabraňovanie akademickým 

podvodom. Dostatočne sú vytvorené finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečovanie 

študijných programov. Priestorové, materiálové, technické infraštruktúry sú na zodpovedajúcej 

úrovni. Povzbudzované sú aktívne úlohy autonómnej tvorivosti a samostatnosti študentov. 

Rešpektovaná je rozmanitosť študentov a ich potreby a flexibilita.  

V rámci kontroly kritérií kvalifikačného rastu sa na VŠZaSP uplatňovali „Všeobecné 

a konkrétne kritériá na obsadzovanie miest učiteľov VŠZaSP“, ktoré obsahujú aktualizované 

konkrétne podmienky pre kritériá habilitácií a inaugurácií, naposledy  v  roku 2020, ktoré nahradili 

kritériá prijaté v súvislosti so zrušením nariadenia vlády  akreditačnej komisie v zrušovacích 

ustanoveniach novely zákona o vysokých školách v roku 2018, ktorá bola prijatá v nadväznosti na 

citovaný zákon o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania; ako jej dôsledok 

vznikla  v roku 2018 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy, s ktorou v roku 2020 začala 
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komunikácia vedenia VŠZaSP aj v oblasti reformy systému kvality na základe ustanovených 

Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Na úrovni VŠZaSP v roku 2021 pôsobil systém kontroly kvality habilitačného konania 

a inauguračného konania, ktorý garantovala tzv. aprobačná komisia, ako inštitúcia vstupnej kontroly 

plnenia kritérií uvedených konaní pôsobila tzv. výstupná kontrola úplnosti spisov v čase medzi 

prerokovaním spisu a návrhu na vedeckú radu a medzi jeho odoslaním na príslušné inštitúcie. 

Vedecká rada v roku 2021, tak ako každý rok, vyhodnocovala vedeckú, výskumnú a publikačnú 

činnosť a prijímala opatrenia na ich zdokonaľovanie, analyzovala plnenie kompetencií Vedeckej rady 

VŠZaSP 

V roku 2021 VŠZaSP uverejnila na svých webových stránkách novou koncepciu štandardov 

kvality vysokého školstva, ktorá spočíva v realizácii štyroch základných dokumentov, vykonávajúcich 

kľúčové ustanovenia zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávaniav znení neskorších predpisov, ktoré boli vydané na úrovni Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školy: 

- Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania, 

- Štandardy pre študijný program, 

- Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, 

- Metodika na vyhodnocovanie štandardov v znení zmien a doplnení  

 

Finančné zabezpečenie školy 

 

Hlavnými úlohami rozpočtu pre rok 2021 bolo finančné zabezpečenie: 

- priestorov a ich vybavenia pre výučbu a administratívu na jednotlivých   pracoviskách 

- rozvojových a vedeckých projektov VŠ 

- mzdových nákladov zamestnancov a pedagógov 

- nevyhnutných služieb (pošta, tlač, elektrina, plyn, voda, nájomné, telefóny, PC technika, 

účtovníctvo, software, právne služby) 

- sociálnych nákladov zamestnancov 

- cestovných nákladov pedagógov a študentov 

- príspevkov poskytnutých iným spolupracujúcim organizáciám  

 

 

10 Národná a medzinárodná excelentnosť 
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Vysoká škola podporuje účasť študentov na zahraničných programoch v nasledovných krajinách 

a univerzitách s ktorými univerzita spolupracuje: 

- sociálna práca, bakalárske štúdium, Khemarak University, Phnom Penh, 

- sociálna práca, magisterské štúdium, Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, 

- psychológia, magisterské štúdium, Wyższa Szkoła Menedżerska vp Varšave, 

- spoločný program Health management, od roku 2004, The University of Scranton Panuska College 

of Professional Studies, Pennsylvania. 

 

Vedeckovýskumná činnosť pracovísk vysokej školy je zameraná na 6 hlavných činností: 

- Laboratórna medicína, 

- Tropické choroby, 

- Misijná a charitatívna práca, 

- Diverzifikácia sociálna práca, 

- Sociologický výskum, 

- Prenatálna a perinatálna medicína a psychológia. 

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2021 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  6 

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  5 

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  9 

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  2 

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5 

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 27 

ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  44 

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS  63 

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS 16 

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  41 

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  9 
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AFA  Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách  2 

AFB  Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách  1 

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  5 

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  26 

AFE  Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  2 

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  13 

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  11 

AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách  1 

BAB  Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách  1 

BCI  Skriptá a učebné texty  1 

BDF  Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  8 

BFA  Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí  1 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 

EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch  1 

FAI  Redakčné a zostavovateľské práce  8 

GAI  Výskumné štúdie a priebežné správy  1 

GHG  Práce zverejnené na internete  1 

GII  Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich  6 

Spolu:  321 

 

VŠ spolu so zväzom  diabetikov Slovenska vydáva Sociálno-zdravotnícke spektrum, vedecko-

odborný časopis. Časopis vychádza v elektronickej podobe a je indexovaný v databáze COPERNICUS 

a ďalších. Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, 

českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza recenziou odborníkom z danej oblasti.  

VŠ vydáva odborný časopis International journal of health, new technologies and social work. 

 
 

HUMANITÁRNE PROJEKTY  2021 

DÁTUM SUMA PRÍJEMCA POZNÁMKA 

Afganistan 

Mazzar-Sharife - Združenie pre pomoc rozvoja vzdelávania a zdrav. v Afganistane 

16.04.2020 7 000 € Doc. Nasir Jalili      dar na stavbu kliniky 

 
7 000 € 

  
Albánsko 

FIER   -    Sestry SHRK Dcéry sv. Františka z Assisi 

11.01.2021 1 000 € sr. Julita prenájom a náklady na prevádzku 

02.07.2021 2 000 € sr. Julita prenájom a náklady na prevádzku 

http://www.szspektrum.eu/
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3 000 € 

  
Arménsko - Náhorný Karabach - VOWA z.s. 

Projekt Stepanakeru - pomoc utečencom 

22.01.2021 8 600 € 
M.Farkaš,  
Markéta Všelichová 

na kyslíkové koncentrátory 

23.01.2021 2 700 € 
M.Farkaš,  
Markéta Všelichová 

na lieky 

24.01.2021 3 300 € 
M.Farkaš,  
Markéta Všelichová 

na ubytovanie, dopravu 

03.02.2021 800 € 
Markéta Všelichová, 
VOWA z.s. 

kompenzácie rodinám 

03.02.2021 800 € 
Miroslav Farkaš,  
VOWA z.s. 

kompenzácie rodinám 

29.03.2021 3 000 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

29.03.2021 800 € Miroslav Farkaš kompenzácie rodinám 

29.03.2021 800 € Makéta Všelichová kompenzácie rodinám 

23.04.2021 2 000 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

19.05.2021 1 920 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

09.06.2021 3 550 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

10.06.2021 1 300 € Miroslav Farkaš kompenzácie rodinám 

10.06.2021 1 300 € Makéta Všelichová kompenzácie rodinám 

16.07.2021 4 000 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

23.08.2021 4 000 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

27.09.2021 5 000 € 
Markéta Všelichová, 
VOWA 

kompenzácie rodinám  

16.12.2021 5 000 € Všelichová, Farkaš prevádz.náklady, humanitárna pomoc 

 
48 870 € 

  
Bosna a Hercegovina 

11.03.2021 2 000 € Zehida Bihorac dar - starostlivosť o utečencov 

 
2 000 € 

  
Burundi 

Buraniro, Gasura, Condi, Ndago                                                                  

15.02.2021 10 000 € Zoltán Komlósi dar na náklady na projektoch 

08.02.2021 2 320 € Trilisinska Iana náklady na projektoch 

16.03.2021 9 999 € Zoltán Komlósi dar na náklady na projektoch 

29.07.2021 2 000 € Katarína Molnárová zdravotné poistenie pre chudobných 

27.09.2021 10 000 € Zoltán Komlósi dar na náklady na projektoch 

 
34 319 € 

  
Burundi 

antimalnutričné centrum Rumeza 

14.04.2021 7 500 € Eva Smreková dar - prevádzkové náklady 

19.04.2021 10 000 € Eva Smreková dar - prevádzkové náklady 

21.05.2021 7 000 € Eva Smreková dar - kúpa auta 

27.08.2021 10 000 € Eva Smreková dar - prevádzkové náklady 

27.09.2021 8 000 € Eva Smreková dar - prevádzkové náklady 

 
42 500 € 

  
Česko 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul 

23.04.2021 5 000 € Slovenská provincia   pomoc závislým osobám  

30.09.2021 5 000 € Slovenská provincia   pomoc závislým osobám 
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10 000 € 

  
Etiópia 

Pomoc trpiacej Cirkvi 

21.05.2021 10 000 € Martin Barta pomoc v oblasti TIGRAJ 

 
10 000 € 

  
Haiti 

St. Luke - nadácia pre Haiti - St. Elizabeth mobil Clinick 

27.08.2021 10 000 USD Richard Frechette                                
podpora mobilnej nemocničnej 
jednotky 

 
10 000 USD 

  
Chorvátsko 

Sestry Sv. kríža Chorvátskej provincie 

11.01.2021 5 000 € sr. Marta Búňová pomoc po zemetrasení 

13.12.2021 4 000 € sr. Marta Búňová vianočné darčeky a lieky 

 
9 000 € 

  
India 

India - The Society of Friars Minor, Bangalore, Karnataka 

11.02.2021 6 000 € 
Br.Praveen Henry 
Dsouza 

podpora HIV nemocnice pre deti 

 
6 000 € 

  
Kambodža 

Kambodža - projekt SPHSW of St. Elisabeth - Phnom Penh, Sihanoukville 

14.01.2021 20 000 USD Kubalíková Zuzana prevádzkové náklady projektov 

05.05.2021 15 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

05.05.2021 10 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

05.08.2021 9 900 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

13.08.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

19.08.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

06.10.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

11.10.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

18.10.2021 7 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

03.12.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

06.12.2021 9 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

10.12.2021 7 000 € Monika Nová prevádzkové náklady projektov 

13.12.2021 25 000 € Monika Nová 
na prevádzkové náklady od ECO-
INVEST 

 
127 900 € 

 
 

 
20 000 USD 

 
 

Kazachstan 

Diecéza Karaganda - Biskupský úrad 100026 Karaganda, Pr. Sachterov 32  

08.04.2021 9 995 € Alma Maria Dzamova                 finančná pomoc pre biednych ľudí  

 
9 995 € 

 
 

Útulok pre chudobných -  Alma Ata, Kazachstan 

12.10.2021 5 000 € Viktória Zaňová,                finančná pomoc pre biednych ľudí 

03.12.2021 5 000 € Viktória Zaňová,                finančná pomoc pre biednych ľudí 

 
10 000 € 

 
 

Keňa 

Resocializačné centrum Sv. Bakity + klinika  Eldoret, Keňa 

 22.3.2021 1 020 € Benková Zuzana príspevok na ubytovanie v Eldorete 

07.04.2021 32 600 € Benková Zuzana  prevádzkové náklady, mzdy, strava 
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33 620 € 

  
St. Philip Neri Primary School, Joska 

29.10.2021 22 530 € SAMRS/2021/KE/1/1 
spoluúčasť na Rozšírenie kapacity ZŠ 
Filip Neri na strednú školu 

 
22 530 € 

 
 

projekt St. Philip Neri, Kisumu 

11.02.2021 1 890 € Timotej Mikluščák                    mzdy na 3 mes.-7.2. - 16.5.2021  

15.03.2021 10 000 € Tomáš Rusnák edukačno - sociálny program pre det                        

27.08.2021 10 000 € Tomáš Rusnák edukačno - sociálny program pre det                        

13.12.2021 10 000 € Tomáš Rusnák edukačno - sociálny program pre det                        

 
31 890 € 

  
 Muhuroni "Antimalnutričné centrum St. Vincent Hospital 

11.01.2021 3 500 € Mgr. Irena Adamová pre malnutričný program 

27.05.2021 953 € Mgr. Irena Adamová pre malnutričný program 

23.08.2021 950 € Mgr. Irena Adamová pre malnutričný program 

04.11.2021 950 € Mgr. Irena Adamová pre malnutričný program 

 
6 353 € 

  
St. Kizito Children Centre, Nairobi 

21.05.2021 95 000 € p. Pecháčová -Kimuli                                     na prevádzkové náklady kliniky 

15.11.2021 99 000 € p. Pecháčová -Kimuli                                     na prevádzkové náklady kliniky 

 
194 000 € 

  
    

Klinika West Pokot 

01.03.2021 2 000 € 
Katarína Barnášová  
Mulama                                

na lieky 

27.08.2021 5 000 € 
Katarína Barnášová  
Mulama                                

na lieky 

 
7 000 € 

  
Lesotho - sirotinec 

01.03.2021 10 000 € Veronika Pažitná na prevádzku projektu 

24.06.2021 10 000 € Veronika Pažitná na prevádzku projektu 

06.10.2021 8 000 € Veronika Pažitná na prevádzku projektu 

 
28 000 € 

  
Lesotho - sirotinec 

11.10.2021 5 000 € 
Father Augustine 
Pule Mahlaku,                                   

zdravot.potreby a prevádzku sirotinca  

 
5 000 € 

  
projekt Ushirikiano Centrum - Malindi                                   

17.02.2021 10 000 € Tomáš Ivanič edukač.-sociálny program-deti                  

08.12.2021 10 000 € Tomáš Ivanič edukač.-sociálny program-deti                  

 
20 000 € 

  
Libéria 

Mary´s Maelas                                                          

21.06.2021 10 000 € Tomáš Kapičák projekt Hladujúci svet 

02.12.2021 10 000 € Viktor Porubský stravovací program pre chudobné deti 

 
20 000 € 

 
 

Kyrgyzstan 

Talas - Školské sestry sv. Františka  

19.04.2021 7 500 € 
sr.Teofila Eva 
Eliašová, OSF 

nákup liekov, uhlia a potravín  
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03.12.2021 5 000 € 
sr.Teofila Eva 
Eliašová, OSF 

nákup liekov, uhlia a potravín  

 
12 500 € 

  
Libanon 

Projekt Beirut  - Libanon                                                                  

21.01.2021 18 000 USD Dr. Elie Saker                            
1.300,-- USD mzda + 200,-- USD 
cestovné 

21.01.2021 14 400 USD 
Johanna Mariette 
Suzanne Ghyoot 

zasielať mesačne 1.200,-- USD - mzda 

05.02.2021 40 000 USD 
Martine 
Vandenberghe  

dar na podporu projektu  

08.07.2021 20 000 USD 
Martine 
Vandenberghe  

dar na podporu projektu  

 
92 400 USD 

  
Mozambik 

Ošetrovňa, projekt Moatize  

11.05.2021 5 000 € Peter Pagáč vybavenie ošetrovne, lieky, zdrav.mat. 

02.06.2021 3 000 € Peter Pagáč vybavenie ošetrovne, lieky, zdrav.mat. 

02.06.2021 3 000 € Peter Pagáč vybavenie ošetrovne, lieky, zdrav.mat. 

09.06.2021 2 000 € Peter Pagáč vybavenie ošetrovne, lieky, zdrav.mat. 

22.06.2021 4 850 € 
MUDr. Radoslav 
Kuchár 

vybavenie ošetrovne, lieky, zdrav.mat. 

 
17 850 € 

  
Myanmar 

Don Bosco, Philosophate Pyin, Oon Lwin - škola 

06.07.2021 3 000 € fr. Lucas Pho Hla dar pre sirotinec a kliniku 

12.10.2021 3 000 € fr. Lucas Pho Hla dar pre sirotinec a kliniku 

 
6 000 € 

  
Poľsko 

08.11.2021 2 000 € Markéta Všelichová 
nákup stanov a spacích vakov pre 
migrantov z Jerevanu 

 
2 000 € 

  
Ruská federácia 

Rímsko-katolícka cirkev - Taganrog 

11.01.2021 9 995 € o. Ondrej Slávik dar na dostavbu domčeka 

02.09.2021 5 000 € o. Ondrej Slávik dar na dostavbu domčeka 

 
14 995 € 

  
Rwanda 

Bigugu Health Post - klinika   

15.03.2021 9 999 € Zoltán Komlósi mzdy, strava, lieky, zdrav.poistenie 

08.12.2021 8 000 € Zoltán Komlósi mzdy, strava, lieky, zdrav.poistenie  

 
17 999 € 

  
Kibeho - malnutričný program 

21.10.2021 4 000 € Martina Šipošová  malnutričný program 

 
4 000 € 

  
Centre St. Antoine  -  Rwanda 

21.10.2021 10 000 € 
páter Vlastimil 
Chovanec 

výpomoc na sociálnu prácu pre 
centrum 

 
10 000 € 

  
Uganda 



– 26 – 

projekt  "Health Initiacive of Afrika - Uganda"  

15.02.2021 30 000 € 
MUDr. Barbora 
Šilhárová      

prevádzkové nákl, mzdy, lieky  

17.05.2021 6 000 € 
MUDr. Barbora 
Šilhárová      

prevádzkové nákl, mzdy, lieky  

21.06.2021 10 000 € 
MUDr. Barbora 
Šilhárová      

nákup sanitky 

03.12.2021 10 000 € 
MUDr. Barbora 
Šilhárová      

prevádzkové nákl, mzdy, lieky  

 
56 000 € 

 
 

Uganda, Adjuman  -  projekt CHARITA     

08.01.2021 5 000 € Margita Kačányiová                   zriadenie vývarovne a jedálne 

08.02.2021 2 000 € Margita Kačányiová                   nákup kôz a potraviny pre  deti a siroty      

08.04.2021 5 000 € Margita Kačányiová                   zriadenie vývarovne a jedálne 

29.04.2021 2 000 € Margita Kačányiová                   nákup kôz a potraviny pre  deti a siroty      

31.08.2021 3 000 € Margita Kačányiová                   nákup kôz a potraviny pre  deti a siroty      

12.10.2021 3 000 € Margita Kačányiová                   nákup kôz a potraviny pre  deti a siroty      

15.11.2021 500 € Margita Kačányiová                   nákup kôz a potraviny pre  deti a siroty      

 
20 500 € 

  
Ukrajina  

Grécko-katolícka farnosť "Narodenia Panny Márie“ 

16.12.2021 5 000 € o.Peter Krenický                           
potraviny pre chudobné deti a 

seniorov 

Farnosť Presvätej Bohorodičky ukrajinskej gréckokat. cirkvi 

16.12.2021 5 000 € 
o. Olexander 
Bohomaz                        

 pre chudobné rodiny 

Grécko-katolícka charita 

16.12.2021 3 000 € 
o. Andrij Buchvak  
Záporožie 

dar na stravu pre bezdomovcov 

 
13 000 € 

  
Vietnam 

Vietnam  -  Thien An - projekt v Delte Mekongu - Can Tho            

04.01.2021 18 000 € Projekt v Delte                      
dar na prevádzku detského domova 
pre opustené deti a siroty  

13.12.2021 3 000 € Projekt v Delte                     
dar na prevádzku detského domova 
pre opustené deti a siroty  

 
21 000 € 

 
 

Vyplatené v roku 2021 

Spolu €: 884 821 € 

Spolu USD: 122 400 USD 



Výskumné zdravotno-sociálne projekty financované zo zdrojov vlády SR (SAMRS - Slovenskej 
agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu) 

  
označenie projektu zodpovedný riešiteľ názov projektu trvanie 

objem 
financií 

1. SAMRS 
SAMRS/2019

/KE/1/1 

prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD. 

prof. PhDr. Ing. Ladislav 
Bučko, PhD. 

Rozšírenie kapacity základnej 
školy Filip Neri s perspektívou 

strednej školy – fáza 2 

1.9.2019-
31.8.2021 

248716 

2. SAMRS 
SAMRS/2019

/HUM/1/2 

prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD.,  prof. MUDr. Jozef 

Šuvada, PhD., MPH 

Zlepšenie dostupnosti a kvality 
zdravotnej starostlivosti pre 

matku a dieťa, Mapuordit 

1.10.2019-
30.6.2021 

279999 

3. SAMRS 
SAMRS/2020

/HUM/3/5 

Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj 
Benca, PhD., MPH, RNDr. 
Mgr. Milica Páleniková, 

PhD.  

Podpora potravinovej 
sebestačnosti a zamestnanosti v 
oblasti Machakos so zameraním 

na zmiernenie negatívnych 
vplyvov Covid19 

1.8.2020-
31.7.2021 

20000 

4. SAMRS 
SAMRS/2020
/HUM/1/1/2 

prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD.,  prof. MUDr. Jozef 

Šuvada, PhD., MPH 

Základná zdravotná starostlivosť 
a nutričný program pre 

utečencov z tábora Dbayeh v 
Bejrúte  

2020-2022 160000 

5. SAMRS 
SAMRS/2020
/HUM/1/1/1 

Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj 
Benca, PhD., MPH, prof. 

MUDr. Marián 
Bartkovjak, PhD.  

Zabezpečenie kvalitnej  pôrodnej 
starostlivosti pre matku a dieťa, 

Agangrial 
2020-2022 159999 

6. SAMRS 
SAMRS/2021

/D/1/7 
prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD., PhDr. Dária Kimuli 

Personálne zabezpečenie pre 
Antimalnutričné centrum v 

Kibeho, Rwanda 
2021 9800 

7. SAMRS 
SAMRS/2021

/D/1/3 
prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD., PhDr. Dária Kimuli 

Personálne zabezpečenie 
projektu pre Malindi, Keňa 

2021 18000 

8. SAMRS 
SAMRS/2021

/D/1/5 
prof. MUDr. Juraj Benca, 
PhD., PhDr. Dária Kimuli 

Personálne zabezpečenie 
projektu pre Ugandu - Buikwe 

2021 18000 

9. SAMRS 
SAMRS/2021

/KE/1/1 

Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj 
Benca, PhD., MPH, Mgr. 
Mária Jackulíková, PhD.  

Rozšírenie kapacity základnej 
školy Filip Neri s perspektívou 

strednej školy – fáza 3 

1.9.2021-
30.6.2023 

120000 

10. SAMRS 
SAMRS/2021

/HUM/1/1 

Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj 
Benca, PhD., MPH, MUDr. 

Zuzana Dudová  

Zdravotná starostlivosť pre 
vnútorných utečencov v Sýrií v 

Aleppe 

1.9.2021-
31.12.2022 

159999 
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11. SAMRS 
SAMRS/2021

/SSA/1/1 

Dr.h.c., prof. MUDr. Juraj 
Benca, PhD., MPH, prof. 

MUDr. Marián 
Bartkovjak, PhD.  

Podpora potravinovej 
sebestačnosti a prístupu k pitnej 

vode v kraji Cuibet 

1.11.2021-
31.8.2023 

100000 

 

Výskumné zdravotno-sociálne projekty financované zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE 

  
označeníe projektu zodpovedný riešiteľ názov projektu trvanie 

objem 
financií 

1. 

Agentúra 
Ministerstv
a školstva, 

vedy, 
výskumu a 
športu SR 

pre 
štrukturáln
e fondy EÚ 

ITMS2622022
0128 

prof. MUDr. Bruno 
Rudinský, CSc., prof. 

RNDr. Gertrúda 
Mikolášová, PhD., PhDr. 

Zuzana Nagy Gažová 

Výskum zlepšenia možností 
priestorovej orientácie pri 
operácii mozgu na základe 
syntézy viacerých modalít v 

reálnom čase 

2011-2015 812577 

2. 

ESF 
(Európsky 
sociálny 

fond, 
Implement

ačná 
agentúra 

SR) 

PPEP 
I312041P582

01 

prof. PaedDr. Milan 
Schavel, PhD. 

Profesionalizácia ako predpoklad 
efektívnej pomoci pri 

začleňovaní osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením  

2019-2021 89694 

 

Výskumné zdravotno-sociálne projekty financované zo zahraničia 

  
označeníe projektu zodpovedný riešiteľ názov projektu trvanie 

objem 
financií 

1. 

Nadácia 
otvorenej 
spločnosti 

/ Open 
Society 

Foundatio
n (USA) 

FP/032/2015 
prof. MUDr. Vladimír 

Krčméry,DrSc. 

Humanitárna pomoc pre 
sýrskych a ďalších utečencov v 

Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku a v 
Iraku a na blízkom východe 

30.10.2015-
30.04.2016 

43533 

2. 

Interreg 
Luxembou

rg Sarl 
(Luxembur

sko) 

285968 
prof. MUDr. Vladimír 

Krčméry,DrSc. 

Streptococcus pneumoniae ako 
pôvodca akútnej otitis media u 

detí vo veku 5 rokov na 
Slovensku v období 

pneumokokového očkovania 

2015-2017 80000 

3. 
Celgene 

s.r.o. (USA) 
VŠ2018 

prof. PhDr. Róbert 
Babeľa, PhD., MBA, MSc 

(HTA) 
 special PhD Drug Policy grant 2018-trvá 3000 

4. 
Johnson & 
Johnson, 

s.r.o. (USA) 
VŠ2020 

prof. PhDr. Róbert 
Babeľa, PhD., MBA, MSc 

(HTA) 

Spracovanie analýzy súvisiacej s 
liečbou rezistentnej depresie 

(TRD) z pohľadu priamych, 
nepriamych nákladov a straty 

produktivity v Slovenskej 
republike 

2020-2021 14420 
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5. 
Johnson & 
Johnson, 

s.r.o. (USA) 
VŠ2020/8 

prof. PhDr. Róbert 
Babeľa, PhD., MBA, MSc 

(HTA) 

Spracovanie analýzy Chronická 
lymfocytová leukémia (CLL) 

2020-2021 21420 

6. 
Johnson & 
Johnson, 

s.r.o. (USA) 
VŠ2020/9 

prof. PhDr. Róbert 
Babeľa, PhD., MBA, MSc 

(HTA) 

Analýza liečby mnohopočetného 
myelómu (MM) z pohľadu 

priamych, nepriamych nákladov 
a straty produktivity na 

Slovensku 

2020-2021 15820 

7. 

Merck 
Sharp & 
Dohme, 

s.r.o. (USA, 
Kanada) 

G/2021/02 
prof. PhDr. Róbert 

Babeľa, PhD., MBA, MSc 
(HTA) 

Analýza nákladov spojených s 
pneumokovou pneumóniou v 
Slovenskej republike: priame 

náklady na zdravotnú 
starostlivosť a nepriame náklady 
z pohľadu platcov a ekonomická 
analýza preventívnych prísupov.  

2021 31150 

8. 

Novartis 
Slovakia 

s.r.o. 
(Švajčiarsk

o) 

G/2021/04 
prof. PhDr. Róbert 

Babeľa, PhD., MBA, MSc 
(HTA) 

Výskumný projekt zameraný na 
výsledky v oblasti verejného 
zdravia: Analýza priamych a 

nepriamych nákladov a straty 
produktivity súvisiacich s 

ochorením skleróza multiplex 
(SM). Analýza priamych a 

nepriamych nákladov a straty 
produktivity súvisiacich s 

kardiovaskulárnymi ochoreniami 
ICHS, IM, CMP a FH (Kardio). 

2021-2022 72100 

9. 
Internation
al Visegrad 

Fund’s 

Visegrad 
Grant No. 
22130215 

prof. MUDr. PhD. 
Mariana Mrázová, MHA 

Multidimensional approach in 
ensuring healthy behaviour in V4 

coutries. 

26.01.2022/
31.07.2022 

13040 

 

Výskumné zdravotno-sociálne projekty financované z vlastných zdrojov 

 
označeníe projektu zodpovedný riešiteľ názov projektu trvanie 

 

1. 

The International 
Nosocomial Infection 
Control Consortium 

(INICC) 

spoluriešiteľ - prof. 
MUDr. PhD. Mariana 

Mrázová, MHA 

INICC Multidimensional 
Approach, and INICC 

Surveillance Online System 
(ISOS) 

2021 5000 

2. Nadácia ESET 
spoluriešiteľ - prof. 

MUDr. PhD. Mariana 
Mrázová, MHA 

Efektívne nástroje pre účinné 
zvládanie pandémie COVID-19 

15.4.2021-
30.11.2021 

6500 

3. 
Institucionálny projekt 

SSPO  
prof. MUDr. Mária 
Belovičová, PhD. 

Skríning hepatitídy C v 
resocializačných zariadeniach 

východného Slovenska. 
2021 5000 

4. VEGA1/0886/21 
spoluriešiteľ prof. PhDr. 
Michal Oláh, Ph.D. a UKF 

Nerovnosti vo vzdelávaní a 
vzdelávacie ambície rómskych 
detí. Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva UKF 

2021 7500 
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5. BSK 8270/2021/OSMRR 
spoluriešiteľ - prof. 

MUDr. PhD. Mariana 
Mrázová, MHA 

Projekt zameraný na podporu 
regionálneho rozvoja pre 

subjekty územnej spolupráce: 
Ochrana a podpora zdravia v 

dobe kolízie 2 pandémií: COVID-
19 a obezity 

1.5.2021/31
.12.2021 

5000 

6. 
Institucionálny projekt 

SSPO  
prof. MUDr. Mária 
Belovičová, PhD. 

Prieskum zdravia a životného 
štýlu vysokoškolskej mládeže 

nelekárskych študijných 
odborov. Inštituciálny projekt 

SSPO, VŠZaSP sv. Alžbety, 
Katedry VZ Trnavskej univerzity v 
Trnave a Katolíckej univerzity v 

Ružomberku  

2021-2022 7500 

7. 
Institucionálny projekt 

SSPO  
prof. MUDr. Mária 
Belovičová, PhD. 

Metabolický syndróm u seniorov 
v DSS. Inštitucionálny projekt 

SSPO, VŠZaSP sv. Alžbety, mesto 
Bardejov a Katolícka univerzita v 

RUžomberku. 

2022 5000 

8. 
Visegrad Grant No. 

22120130 
prof. MUDr. PhD. 

Mariana Mrázová, MHA 

Education as an effective tool for 
health protection and promotion 
within the COVID-19 pandemic 

01.10.2021/
01.08.2024 

6500 

 

 



11 Tretia rola 

 

Vysoká škola sa účastní na prenose poznatkov do praxe prostredníctvom svojich študentov plniacich 

odbornú prax pri stážach najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach a absolventov 

nastupujúcich do zamestnaneckého pomeru v týchto zariadeniach. 

Vysoká škola dlhodobo spolupracuje so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami 

a inštitúciami štátnej správy i miestnej samosprávy prostredníctvom plnenia odbornej praxe 

študentov v týchto zariadeniach, ktorí do nich nastupujú aj ako absolventi. Vzhľadom k bydlisku 

študentov prakticky po celej Českej republike, ale i študentom zo Slovenska, sa jedná nielen o 

zariadenia v regióne sídla příbramského pracoviska školy (najmä Oblastní nemocnice Příbram, 

Nemocnice Hořovice, Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ, Městský 

úřad Příbram, Úřad práce Příbram, Centrum sociálních služeb Příbram), ale i veľa ďalších zariadení po 

celej Českej republike (najmä Pražské fakultní nemocnice) a na Slovensku. 

Vysoká škola pôsobí v 30 krajinách, kde má 5 pedagogických a 25 vedeckých pracovísk. 

 

12 Činnosť Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami 

 

Pobočka Vysokej školy zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n. o., bola v Příbrami 

zriadená ako detašované pracovisko od akademického roka 2006/2007. Výučba vzdelávacích 

programov Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia bola realizovaná v priestoroch ŠZŠ a VOŠ zdravotnícke, 

Jiráskovy sady 113, až do októbra roku 2011. Od akademického roka 2011/2012 bolo detašované 

pracovisko premenované na Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, ktorý sídli v historickej budove 

bývalého rektorátu Vysokej školy banskej, Jiráskovy sady 240. V akademickom roku 2021/2022 

ponúka vzdelanie v odboroch Ošetrovateľstvo, Sociálna práca a Urgentná zdravotná starostlivosť v 

dennej forme štúdia. Akreditované študijné programy Sociológia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo neboli kvôli malému záujmu otvorené. 

Ústav vďaka svojmu renomé nadviazal aj v tomto akademickom roku na tradíciu vzdelávania 

študentov v zdravotníckych a sociálnych odboroch zo všetkých krajov Českej republiky, ale aj 

Slovenska, čím opäť potvrdil svoj nadregionálny význam.  

Akademické roky 2019/2020 a 2020/2021 boli ťažko poznamenané pandémiou ochorenia 

covid-19 kvôli ktorej prebiehala prevažná väčšina výučby formou online webinárov cez študentský 

informačný systém Moodle vrátane dištančného skúšania. Vládne opatrenia Českej republiky 
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povoľovali iba praktickú výučbu na zdravotníckych odboroch. Za dodržania všetkých hygienických 

predpisov a v malých skupinách preto prebiehala prezenčne iba praktická výučba cvičenia predmetov 

ako Ošetrovateľskej techniky v štandardnej starostlivosti, Ošetrovateľskej techniky v neodkladnej 

starostlivosti alebo Urgentná medicína a medicína katastrof a i. Vďaka tejto výnimke mohol tiež 

prebehnúť každoročný zimný kurz študentov Urgentnej zdravotnej starostlivosti v Rokytnici nad 

Jizerou, predmet Zimná horská služba, zameraný na problematiku pobytu zimného pobytu v horskom 

prostredí, športové úrazy, podchladenie a lavínové nebezpečenstvo, a kurz Letnej horskej služby v 

Pardubiciach zameraný všeobecne na pohyb v teréne, zlaňovacie techniky a základy pohybu na 

vodnej hladine, v neposlednom rade tiež prebehol kurz Vodnej záchrany na příbramskom plaveckom 

bazéne. Študenti prvého ročníka tohto odboru absolvovali aj ďalšiu výučbu mimo školskú budovu, 

pochodmi s aktivitami v zimnej prírode prebiehala zimná výučba predmetu Kondičná príprava, letná 

časť bola vyučovaná na plaveckom bazéne a v telocvični. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia 

bohužiaľ v akademickom roku 2020/2021 nemohli prebehnúť exkurzie študentov Urgentnej 

zdravotnej starostlivosti u Hasičského záchranného zboru Českej republiky, Polícia Českej republiky, 

Leteckej záchrannej služby a Banskej záchrannej služby, neprebehli ani imatrikulácie novo 

nastupujúcich študentov a promócie absolventov. 

Pedagogická činnosť pracovníkov ústavu predstavuje okrem vedecko-výskumných a 

publikačných aktivít aj prednáškovú činnosť, ktorá je u mnohých pedagógov založená na bohatých 

praktických skúsenostiach následne aplikovaných do výučby. Väčšina profesorov a docentov aktívne 

pracovala v teréne aj počas pandémie covid-19. Nielen v profesionálnom prostredí nemocníc a 

záchrannej zdravotnej služby, ale aj v dobrovoľníckych aktivitách, ktoré sú ruka v ruke s filozofiou 

našej vysokej školy. Okrem aktívnej pomoci pri testovaní vysoká škola sv. Alžbety manažovala 

databázu dobrovoľníkov, študentov vysokej školy sv. Alžbety (zdravotníkov aj nezdravotníkov) 

ktorých v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky prerozdeľovala do kritických, 

pandémiou postihnutých oblastí a zariadení. 

Vyučujúci našej školy, doc. Ján Bydžovský a dr. Mária Jackulíková, publikovali v periodiku s 

impact factorom 1,210 výsledky svojho výskumu nutričného stavu a zvyklostí maloletých utečencov v 

utečeneckom tábore Moria na ostrove Lesbos v Grécku: BYDZOVSKY Jan, JACKULIKOVA Maria, 

OUSMAN Suliman, FAASHTOL Radwan. Nutritional Behavior and Status of Unaccompanied Minor 

Refugees in the Moria Camp, Lesbos, Greece. Vol. 12, No. 2, 2021. p. 73-82. ISSN 2076-9741. 

Po stránke technickej vybavenosti ústav ďalej rozširoval elektronickú študijnú podporu 

Moodle, ktorý byl počas letných prázdnin opäť upgradovaný na najvyššiu verziu. Systém bol, aj vďaka 

pandémii covid-19, využívaný už väčšinou pedagógov. Doc. Bydžovský pokračoval v rozširovaní 
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vybavenia odbornej učebni akútnej starostlivosti, do ktorej dodal transportný ventilátor Newport 

HT50 pre výučbu umelej ventilácie pľúc pre študentov odboru Urgentná zdravotná starostlivosť. 

 

 


