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Preskúmanie VSK manažmentom  

za r. 2022 
 

ISO 9001, kap. 9.3. 
Štandardy SAAVŠ pre VSK č. 8, 9, 10 

 
 
 

Prílohy: 
 1_Celkové riziko v kontexte organizácie k 31.12.2022 
 2_Ciele strategického plánovania k 31.12.2022 
 3_Úlohy k strategickým cieľom k 31.12.2022 
 4_Stav rizík VSK k 31.12.2022 
 5_Ciele kvality k 31.12.2022 
 6_Úlohy k cieľom kvality k 31.12.2022 
 7_Úlohy rozvoja do r.2030 k 31.12.2022 
 8_Systémové ukazovatele VSK k 31.12.2022 
 9_Procesné ukazovatele VSK k 31.12.2022 
 10_Stav plnenia požiadaviek Š-SAAVŠ_VSK k 31.12.2022 
 11_Stav plnenia požiadaviek Š-SAAVŠ_SP k 31.12.2022 
 12_Správa z interného auditu VSK zo dňa 23.3.2022 
 13_Predlžovací certifikát QMS podľa ISO 9001 zo dňa 23.5.2022 
 14_Predbežné preskúmanie VSK manažmentom zo dňa 26.8.2022 
 15_Účinnosť a efektívnosť nápravných opatrení k 31.12.2022 
 
 

 
V Košiciach, 7.2.2023 
 
 
 

Predkladá:  
Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, DBA 

zmocnenec VSZK, Rada Kvality  
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Zdôvodnenie: 
 

Dokumentovaná informácia o výsledkoch preskúmania VSK manažmentom je prezentovaná 
k 31.12.2022 v zmysle požiadavky ISO 9001:2015, kap. 9.3. a štandardov SAAVŠ pre VSK č. 8, 9, 10 
v nasledujúcom obsahu a rozsahu: 

Obsah správy z preskúmania manažmentom je daný dokumentom 4.7_Plánované aktivity VSK 
VŠBM_v1_2.1.2023_z0, ktorý je zverejnený na stránke www.vsbm.sk / Moodle /..., premietnutý do 
formulára správy z preskúmania manažmentom_F08_PK takto: 

 
1. Hodnotenie stavu vnútorného systému kvality (VSK)  
2. Stav plnenia strategických cieľov v kontexte organizácie  
3. Stav plnenia cieľov kvality  
4. Stav plnenia rozpracovaných rozvojových aktivít do r. 2030  
5. Stav plnenia systémových ukazovateľov VSK  
6. Stav plnenia procesných ukazovateľov VSK  
7. Stav plnenia jednotlivých štandardov SAAVŠ pre VSK a ŠP  
8. Hodnotenie odborných Rád VSK a ŠP  
9. Koordinácia prieniku výsledkov vedy do procesov vzdelávania (Manažérstvo ŠP) 
10. Výsledky uskutočnených auditov a iných previerok v priebehu roka  
11. Zásadné zmeny od posledného preskúmania s dopadom na VSK  
12. Procesy zlepšovania, účinnosť a efektívnosť opatrení  

 
Poznámky: 

1. Správa z preskúmania VSK manažmentom nie je správa o činnosti organizácie ale správa 
o tom ako funguje VSK, hodnotený jeho ukazovateľmi. Niektoré ukazovatele VSK sa 
v danom roku vzťahujú k fiškálnemu roku a niektoré ku akademickému roku. Vždy sú však 
hodnotené disponibilné údaje spadajúce do príslušného roku. 

2. Údaje alebo ukazovatele, ktoré sa nenachádzajú v správe z preskúmania VSK 
manažmentom sú predmetom operatívneho riadenia príslušného procesu, s koncovkou 
nápravných a/alebo preventívnych opatrení v Registri NaPO podľa príručky kvality.  

3. Aktivity a činnosti, vrátane ich výsledkov, ktoré nie sú zahrnuté v správe z preskúmania 
VSK, napr. ŠVOČ, Konferencie, atď., sa môžu nachádzať v správe o činnosti za príslušný 
rok, ktoré sú zverejnené na stránke školy www.vsbm.sk / Výročné správy VŠBM v Košiciach. 

 
 
Návrh uznesenia vedenia VŠBM:  
 

1. Zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v Správe z preskúmania VSK manažmentom_2022 
Z: Prorektori, zmocnenec VSZK, riaditelia ústavov 
T: Uvedené pri jednotlivých bodoch Správy 
 

2. Zabezpečiť vyhodnotenie plnenia opatrení do najbližšieho preskúmania manažmentom  
Z: Zmocnenec VSZK 
T: Najbližšie preskúmanie VSK manažmentom 

 
 

Podklady k jednotlivým častiam pripravil: 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12_Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA 
6, 7_Ing. Radoslav Šulej, PhD., DBA 

6, 7_Ing. Zlatica Geročová, MBA 
6, 7_doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH 

6, 7, 8, 9_Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA., MSc 
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1. Hodnotenie stavu vnútorného systému kvality (VSK) 

 
Vnútorný systém kvality (VSK) Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach je determinovaný 
strategickým rozhodnutím vedenia školy z roku 2011 o certifikovanom systéme manažérstva kvality 
školy podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a jej následných noviel, ako aj ustanoveniami Zákona 
č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Vnútorný systém kvality je vybudovaný ako integrovaný manažérsky systém kvality spĺňajúci 
požiadavky: 
 

• ISO 9001:2015_posudzovaný certifikačnou autoritou G-CERT-i 
• Štandardov SAAVŠ pre VSK a ŠP_posudzovaný SAAVŠ. 

 
Dokumentácia VSK VŠBM v Košiciach, v čase preskúmania manažmentom, zodpovedá uvedeným 
štandardom, vrátane jej zmien, vykonaných riadeným postupom. Je prístupná na stránke školy. 
Podrobná správa o zosúlaďovaní VSK so štandardmi SAAVŠ pre VSK a ŠP (55 strán) bola zaslaná 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, spolu so žiadosťou o preskúmanie zhody, dňa 
22.12.2022. 
Popis vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠBM je zverejnený na stránke školy www.vsbm.sk 
/Vnútorný systém zabezpečovania kvality. 
 

2. Stav plnenia strategických cieľov v kontexte organizácie 
 
Strategické ciele v kontexte organizácie na roky 2021/2022 vychádzajú z analýzy rizík v kontexte 
organizácia vykonanej k 15.12.2020, na základe ktorej boli stanovené strategické ciele a následne úlohy 
pre dosiahnutie cieľov v priebehu rokov 2021 a 2022. Stav riešenia a koncový stav rizika v kontexte 
organizácie dokumentujú prílohy 1, 2, 3. Priebežné výsledky sú zverejnené na stránke školy 
www.vsbm.sk / Moodle /....a nevyžadujú bližší komentár. 
Príloha č. 1_Koncový stav analýzy rizík v kontexte organizácie k 31.12.2022 
Príloha č. 2_Stanovené ciele v kontexte organizácie na roky 2021/2022 k 31.12.2022 
Príloha č. 3_Stav plnenia úloh strategických cieľov v kontexte organizácie 2021/2022 k 31.12.2022. 
 
 
Opatrenie: 
 Naďalej priebežne analyzovať stav rizikovosti jednotlivých komponentov celkového rizika 
v kontexte organizácie do 15.2.2023 a nastaviť ciele a úlohy na ďalšie obdobie r. 2023/2024.  
Z: Zmocnenec VSZK 
T: 28.2.2023. 
 

3. Stav plnenia cieľov kvality 
 
Ciele kvality na roky 2021/2022 vychádzajú z analýzy rizík plnenia požiadaviek štandardov SAAVŠ pre 
VSK a ŠP, na základe ktorej boli stanovené ciele a následne úlohy na roky 2021/2022. Stav riešenia 
a koncový stav rizika plynúci z požiadaviek Š-SAAVŠ pre VSK a ŠP dokumentujú prílohy 4, 5, 6. Priebežné 
výsledky sú zverejnené na stránke školy www.vsbm.sk / Moodle /....a nevyžadujú bližší komentár. 
 
Príloha č. 4_Stav rizík VSK k 31.12.2022 
Príloha č. 5_Ciele kvality na r. 2021/2022 k 31.12.2022 
Príloha č. 6_Ciele a úlohy k cieľom kvality na r. 2021/2022 k 31.12.2022. 
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Opatrenie: 
 Naďalej priebežne analyzovať stav rizikovosti jednotlivých komponentov celkového rizika kvality 
do 15.2.2023 a nastaviť ciele a úlohy k cieľom kvality na ďalšie obdobie r. 2023/2024.  
Z: Zmocnenec VSZK 
T: 28.2.2023. 
 

4. Stav plnenia rozpracovaných rozvojových aktivít do r. 2030 
 
Rozpracované rozvojové aktivity do r. 2030 na roky 2021/2022 vychádzajú zo 4.4_Dlhodobý zámer 
rozvoja do roku 2030 zo dňa 15.12.2020. Priebeh riešenia prijatých úloh je zverejnený na stránke školy 
www.vsbm.sk / Moodle /...,  a koncový stav úloh k 31.12.2022 dokumentuje príloha 7. Z dokumentu 
vyplýva, že sa z objektívnych príčin nepodarilo splniť 2 úlohy, ktoré prechádzajú do roku 2023. 
Príloha č. 7_Úlohy rozvoja do r. 2030 k 31.12.2022. 
 
Opatrenie: 
 Pokračovať v rozpracovaní rozvojových úloh aj na rok 2023 a priradiť k ním aj nesplnené úlohy 
za r. 2022.  
Z: Zmocnenec VSZK 
T: 28.2.2023. 
 

5. Stav plnenia systémových ukazovateľov VSK 
 
Systémové ukazovatele boli nastavené v súvislosti s mapovaním procesov M, P, H, V, pričom plnenie ich 
realizácie je posudzované interným auditom procesne orientovaného VSK. Ide o hodnotenie 
systémového zabezpečenia procesov, nie hodnotenia samotných procesov, ktoré majú svoje procesné 
ukazovatele.  
Stav plnenia systémových ukazovateľov k 31.12.2022 dokumentuje príloha 8. Všetky procesy VSK sú 
systémovo a systematicky zabezpečované, čo bolo potvrdené interným auditom 23.3.2022 
a predbežným preskúmaním VSK manažmentom (Rada kvality) dňa 28.8.2022. Výsledky sú zverejnené 
na stránke školy www.vsbm.sk / Moodle/..., sú pozitívne a nevyžadujú bližší komentár. 
Príloha č. 8_Systémové ukazovatele VSK 
 
Opatrenie: 
 Naďalej udržiavať vnútorný dohľad nad VSZK prostredníctvom interných auditov procesne 
orientovaného vnútorného systému kvality, ako vstup pre rozhodovacie procesy zlepšovania, ako aj pre 
certifikačný dohľad certifikačného orgánu G-CERT-i a dohľad SAAVŠ.  
Z: Zmocnenec VSZK 
T: Priebežne, v súlade s VSK. 
 

6. Stav plnenia procesných ukazovateľov VSK 
 
Procesné ukazovatele boli nastavené v súvislosti s mapovaním procesov M, P, H, V, pričom plnenie ich 
realizácie je posudzované interným auditom procesne orientovaného VSK a kontrolnými mechanizmami 
samotných procesov podľa dokumentovaných postupov (Smernice SM01 - SM12 a POR01 - POR 08). 
Ide o hodnotenie účinnosti a efektívnosti vykonávania daného procesu, pričom kľúčové procesné 
ukazovatele VSK boli nastavené Radou kvality VŠBM v Košiciach v zhode s dlhodobým zámerom školy. 
Systémové a procesné ukazovatele boli odoslané SAAVŠ spolu so žiadosťou na posúdenie zhody VSK 
dňa 22.12.2022.  
Stav plnenia systémových ukazovateľov k 31.12.2022 dokumentuje príloha 9.  
Z výsledkov vyplýva, že sa nám nedarí plniť ukazovateľ 6.4_Graduačný plán učiteľov, k čomu bolo 
procesmi zlepšovania prijaté nápravné opatrenie (Register NaPO). 
Výsledky procesných ukazovateľov sú zverejnené na stránke školy www.vsbm.sk / Moodle /....  
Príloha č. 9_Procesné ukazovatele VSK 
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Opatrenie: 
 Naďalej udržiavať vnútorný dohľad nad procesmi VSK, ako nástroj riadenia implementovaných 
požiadaviek štandardov SAAVŠ pre VSK a ŠP.  
 Dôsledne plniť opatrenie k ukazovateľovi 6.4_Graduačný plán registrované v Registri NaPO. 
Z: Zmocnenec VSZK 
T: Priebežne, v súlade s VSK. 
 

7. Stav plnenia jednotlivých štandardov SAAVŠ pre VSK a ŠP 
 
Plnenie požiadaviek štandardov SAAVŠ pre VSK je priebežne sledovaný metodikou hodnotenia rizík 
súborom 4.5.3_Kritéria Š_VSK a 4.5.4_Kritéria Š-ŠP.  
Priebežnú analýza stavu plnenia požiadaviek je zverejnená na stránke školy www.vsbm.sk / Moodle /... 
Zhrnutie výsledkov k 31.12.2022 dokumentujú prílohy 10 a 11 a nevyžadujú bližší komentár. 
Príloha č.10_Plnenie požiadaviek štandardov SAAVŠ pre VSK 
Príloha č.11_Plnenie požiadaviek štandardov SAAVŠ pre ŠP 
 
Opatrenie: 
 Naďalej priebežne vyhodnocovať plnenie požiadaviek štandardov SAAVŠ pre VSK a ŠP v rámci 
4.5_Procesy zlepšovania, ako nástroja VSK 
Z: Zmocnenec VSZK 
T: Priebežne, v súlade s VSK. 
 

8. Hodnotenie odborných Rád VSK a ŠP 
 
Hodnotenie odborných Rád VSK a ŠP za rok 2022 bol vykonaný a vyhodnotený v rozsahu stanovených 
procesných ukazovateľov prílohou č. 9_Procesné ukazovatele VSK a ŠP, ako 6_Koordinácia prieniku 
výsledkov VaV do procesov vzdelávania, položkami 6.6 – 6.8.  
Rada kvality bola v priebehu roka 2022 orientovaná predovšetkým na tvorbu dokumentácie 
a koordinácie jednotlivých činností tak aby bola kompletná dokumentácia v zhode s požiadavkami 
štandardov do 31.8.2022 a udržiavaná riadeným spôsobom do konca roka 2022. Jej úlohou bolo 
zabezpečiť prostredníctvom jej predsedu aj podanie prihlášky na posúdenie zhody, čo bolo vykonané 
22.12.2022.  
Rada pre ŠP analyzovala výsledky monitoringu existujúcich ŠP vo väzbe na požiadavky a očakávania 
zainteresovaných strán a pripravovala podklady k zasadnutiam Rady pre AŠP.  
Rada pre AŠP posudzovala existujúce ŠP, rozhodla o zrušení 2 ŠP a potvrdila zhodu 6 ŠP 
s požiadavkami štandardov SAAVŠ pre ŠP, ktoré sú súčasťou žiadosti o posúdenie zhody VSK zo strany 
SAAVŠ. 
 
Opatrenia: 
 Pokračovanie činností jednotlivých odborných rád podľa ich štatútov. 
Z: Predsedovia rád 
Z: Priebežne, v súlade s časovým plánom 
 
 

9. Koordinácia prieniku výsledkov vedy do procesov vzdelávania (Manažérstvo ŠP) 
 
Koordinácia prieniku výsledkov vedy a výskumu do procesov vzdelávania je jedným z hlavných procesov 
VSK, v mape procesov ako H6 s činnosťami H6.1 – H6.16 (4.7.6_Riadenie ŠP_v1_2.1.2023_z0) 
 
H6.1 Overenie udržateľnosti študijného programu a jeho aktualizácia (Profil absolventa, Inf. listy, 
poznatky vedy,...) 
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RŠP navrhla rektorovi VŠBM a predsedovi Správnej rady zároveň, zrušenie pozastavených študijných 
programov externého štúdia č. 23414 a 23754 k 30. augustu 2022. 
RŠP k termínu 8.3.2022 uznesením odsúhlasila zosúladenie študijných programov Bc., Ing. a PhD. štúdia 
(č. 23413, 183458, 23753, 183456, 183455, 183454) a poverila predsedu RŠP prof. Josefa Reitšpísa 
a člena doc. Petra Lošoncziho, priebežnou optimalizáciou dokumentácie ŠP, ktorá nenarúša podstatu 
hodnotenú RAŠP, a to až do 30.8.2022.  
V súlade s postupmi definovanými  vo VSZK bolo uvedené  odsúhlasené rektorom VŠBM a Správnou 
radou VŠBM 
Odporúčanie :  

• pokračovať v riadených procesoch podľa VSZK 
 
H6.2 Získanie informácii o postojoch študentov k ŠP a jeho predmetov 
Súčasťou zosúladenia ŠP bolo aj preverovanie postojov študentov k ŠP a je zaznamenané 
v dokumentácii k ŠP. Z uvedeného vyplývajú nasledovné zistenia : 

- Zvýšiť podiel vlastných aktivít študentov  (seminárne práce, prezentácie, testy) počas 
vyučovacieho procesu  (16,03% odpovedalo negatívne, 35,11% sú aktívny len niekedy) 

- Zvýšiť kredit, atraktivitu kurzu prežitia v sťažených podmienkach (18,32% odpovedalo 
negatívne), 

- Viac spropagovať a využívať počítačové učebne počas vyučovacieho procesu (neznalosť, 
alebo nezáujem o požívanie školských počítačov – viac ako 60%) 

- Zlepšiť metodológiu výučby a dosah na najmodernejšie informácie počas vyučovacieho 
procesu (59% dobrá úroveň, 7% priemerná úroveň) 

- Zvýšiť prepojenosť výučby s praxou (9,16 % to vidí ako najhoršiu stránku školy) 
- Zvyšovať možnosť skĺbiť štúdium s inými aktivitami napr. práca, šport (až 70% považuje 

tento faktor za dôležitý) 
- Zvýšiť využiteľnosť predmetov štúdia v praxi (18,32% považuje ich využiteľnosť za 

čiastočnú) 
- Zlepšiť kariérne poradenstvo pre odbor štúdia (až 7,6% chce pracovať skôr v inej oblasti) 
- Rozširovať knižničný fond Akademickej knižnice VŠBM a dostupnosť zdrojov, 
- Zvýšiť spôsobilosť vyučujúcich, 
- Potreba dopĺňať laboratórne vybavenie. 

Rada kvality v rámci monitorovania spokojnosti zainteresovaných strán iniciovala aj vyhodnotenie 
výsledkov prieskumu „akademická štvrťhodinka“ 2021 SAAVŠ z ktorého vyplývajú výsledky uvedené 
v správe zverejnenej na webe : 
https://www.vsbm.sk/data/studium/akademicka_stvrthodinka_VSBM_vyhodnotenie.pdf   
Odporúčanie : 

• zaoberať sa v jednotlivých radách vznesenými pripomienkami. 
 
H6.3 Získanie informácii o uplatňovaní absolventov ŠP priamo od zamestnávateľov alebo z dostupných 
údajov zamestnávateľov 
Vysoká škola monitoruje uplatnenie absolventov formou interných prehľadov o zamestnanosti, 
vychádzajúcich zo životopisov a informácií tútorov o priebehu štúdia študenta. Treba podotknúť, že už 
značná časť študentov je počas štúdia zamestnaná s cieľom získať prostriedky pre štúdium. Ďalším z 
ich zámerov je počas štúdia nájsť uplatnenie v bezpečnostných zložkách, s rôznorodou úspešnosťou.  
Sekundárnym zdrojom informácií o zamestnanosti je portál uplatnenie.sk, ktorého výsledky je však 
nutné vedieť interpretovať, keďže kategorizácia uplatniteľnosti v odboroch a profesiách na portály 
nerešpektuje širokospektrálnosť nami poskytovaného štúdia a všadeprítomnosť potreby riešenia 
bezpečnosti. Údaju portálu www.uplatnenie.sk ukazujú je zamestnaných je 34%, v štúdiu pokračujú 
28% a nezamestnaných je 2%. Z toho 29% pracuje vo vyštudovanom odbore, pričom krivka má 
stúpajúci trend. Väčšina absolventov pôsobí v košickom a bratislavskom kraji. Až 26 % absolventov nie 
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je vedených v uvedenej evidencii s poznámkou, že sa môže jednať o prácu v zahraničí. V týchto 
súvislostiach sa najrelevantnejším spôsobom preverovania uplatnenia absolventov v pracovnom pomere 
javí vytvorenie klubu absolventov, ktorý bol založený v roku 2022.  
Zo štatistických výstupov prieskumu „akademická štvrťhodinka“ z roku 2021 je zrejmé, že valná väčšina 
študentov má záujem pokračovať v inžinierskom štúdiu. Len 9,1% absolventov sa rozhodlo pracovať 
v inej oblasti. 
Študijné programy PhD. mali zatiaľ 3 absolventov. Z nich 1 sú vysokoškolský učitelia a pokračujú vo 
svojej akademickom pôsobení na vysokej škole. Ostatní 2 absolventi pôsobia v praxi úzko spätej 
so študijným odborom Bezpečnostné vedy, a naďalej sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít na VŠBM 
v Košiciach.  
Odporúčanie :  

• Hľadať efektívny a legálny spôsob zisťovania uplatnenia absolventov 
 
H6.4 Získanie a zverejnenie informácii o ŠP, o výsledkoch prieskumu študentov, učiteľov, absolventov 
ŠP 
Zverejňovanie informácií o ŠP sa realizuje na webovom sídle školy : 

- Odporúčané plány štúdia, opisy študijných programov  a informačné listy predmetov : 
https://www.vsbm.sk/inf_listy.html   

- Bc. : https://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.html  
- Ing : https://www.vsbm.sk/inzinier_studium.html  
- PhD: https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html  

 
Získavanie výsledkov o ŠP v súlade s monitorovaním procesných ukazovateľov VSK riadi dokumentácia 
VSZK a sú zverejňované webovom sídle : 

- Procesné ukazovatele VSZK na riadenie jeho procesov ŠP : 
https://www.vsbm.sk/data/VSK/Procesne_ukazovatele_VSK.pdf  

- Prieskumy študentov : https://www.vsbm.sk/prieskum_studenti.html   
- Prieskumy zamestnancov : https://www.vsbm.sk/prieskum_zamestnanci.html  

Odporúčania :  
• priebežne aktualizovať zverejnené výsledky 

 
H6.5 Vypracovanie podkladov pre správu o činnosti VŠ predkladanej raz ročne na MŠVVaŠ 
Podklady k správe o činnosti VŠ za rok 2021 boli spracované podľa rozdeľovníka načas, a správa bola 
odoslaná v súlade s termíny definovanými v Smernici MŠVVaŠ č. 46/2011. 
Odporúčania :  

• Prispôsobiť vnútorný systém monitorovania VSK k požiadavkám smernice MŠVVaŠ č. 46/2011. 
 
H6.6 Prerokovanie aktuálnych dokumentov tykajúcich sa RAŠP 
RAŠP v predošlom období zasadla v termínoch 14.3.2021, 10.05.2022 a 01.07.2022. Na poslednom 
zasadnutí bolo uznesením potvrdené zosúladenie ŠP (č. 23413, 183458, 23753, 183456, 183455, 
183454) a schválené zrušenie ŠP č. 23414 a 23754 
RAŠP má štatúte definované 4 zasadnutia ročne. 
Odporúčania :  

• zosúladiť počet (z 4 upraviť na 2) a časovanie zasadnutí v synchronizácii s planom aktivity VSK. 
 
H6.7 Priebežná aktualizácia upravených študijných programov 
V aktuálnom cykle bolo realizované zosúladenie ŠP k 1.9.2022.  
Odporúčania : žiadne 
 
H6.8 Schvaľovanie nových študijných programov 
V aktuálnom cykle neboli  a nemôžu byť schvaľované žiadne nové študijné programy až do rozhodnutia 
SAAVŠ o zhode VSK so štandardmi SAAVŠ v r. 2023.  
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Odporúčania : žiadne 
 
H6.9 Hodnotenie študijných programov 
Hodnotenie ŠP bolo realizované RAŠP v rámci zosúlaďovania k 1.9.2022.  
Odporúčania : Z hodnotiacich správ ŠP vyplývajú nasledovné úlohy: 

• SP 5.6.1. - doplniť dokumenty vysvetľujúce získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výsledkov 
vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. 

• SP 9.4.2. – uviesť ako sa študenti zapájajú do získavania, analýzy, ako aj následných informácií 
o opatreniach sú zapojení študenti 

• SP 2.8.1. – PhD. -  bližie špecifikovať indikované povolania podľa zahraničných registrov ak 
narodné registre také povolanie nevidujú. 

 
H6.10 Posúdenie úrovne vedy a výskumu pre insemináciu poznatkov do vzdelávacích procesov školy 
Posúdenie bolo realizované a zapracované v rámci zosúladenia ŠP.  
Odporúčania :  

• v ďalších cykloch vychádzať z správy o hodnotení vedy a výskumu v zhode so smernicou o 
riadení vedy a výskum_SM03 

 
H6.11 Prepojenie získaných poznatkov do finalizácie vzdelávacieho procesu 
Aktuálne požiadavky boli implementované do novelizácie smernice SM 06_Zadávanie a evidencia 
záverečných prác.  
Odporúčania : 

• Presunúť zadávanie ZP na LS predošlého akad. Roka_navrhovaný termín_1. 6.  kalendárneho 
roka. 

• Vynucovanie termínu vypracovania zadania vedúcim prace k začiatku akademického roka. 
 
H6.12 Posúdenie záverečnej prace vedúcim ZP a oponentom ZP 
Posúdenie ZP bolo v akad. roku realizované v termíne v súlade s smernicou SM 06_Zadávanie a 
evidencia záverečných prác.  
Odporúčania : žiadne 
 
H6.13 Bibliografická registrácia, uchovávanie a sprístupnenie výtlačkov ZP k prezenčnej výpožičke 
školského diela v EZP 
Registrácia prebieha v súlade s smernicou  SM 06_Zadávanie a evidencia záverečných prác v systéme 
EZP 
Odporúčania :  

• akademická knižnica zosúladí zverejnenie ZP v akademickej knižnici s záznamom odkladom 
zverejnenia v EZP. 

 
H6.14 Zapojenie študentov do vedeckej prace 
Výber a fungovanie pomocnej vedeckej sily je riadené v súlade POR 08_Štipendijný poriadok. V akad. 
roku 2021/2022 nebola vybratá žiadna pomocná vedecká sila. 
Odporúčania : pre akademický rok 2022/2023 realizovať výber v súlade s smernicou  
 
H6.15 Udržiavanie a zvyšovanie kompetentnosti učiteľov, vrátane kontinuálneho postgraduálneho 
vzdelávania 
Odporúčania : zvyšovanie kvalifikácie a kompetentnosti v súlade s plánom.  
 
H6.16 Udržiavanie a zvyšovanie kompetentnosti THP školy 
Zvyšovanie kompetentnosti sa riadi podľa smernice SM 10_Riadenie ľudských zdrojov 
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Odporúčania : Kvestorát aktualizuje osobné plány zvyšovania kvalifikácie a kompetentnosti THP v súlade 
s vnútorným dokumentom VSK_4.1.8_Matica kompetentnosti VSK_v1_28.11.2021_z0. 
 
 

10. Výsledky uskutočnených auditov a iných previerok 
 
V roku 2022 bol vykonaný plánovaný interný audit VSK, ktorý hodnotil procesne orientovaný QMS podľa 
ISO 9001 a zároveň zohľadňoval požiadavky štandardov SAAVŠ pre VSK. Interný audítor konštatuje 
zhodu existujúceho stavu VSK s požiadavkami oboch noriem, čo potvrdil svojou Správou z IA zo dňa 
23.3.2022. 
Príloha č. 12_Správa z interného auditu zo dňa 23.3.2022 
 
Správa z IA bola zároveň vstupom do kontrolného auditu certifikačného orgánu G-CERT-i, ktorý vykonal 
kontrolný audit dohľadu dňa 12.5.2022 a dňa 23.5.2022 vystavil predlžovací certifikát o QMS podľa ISO 
9001:2015. 
Príloha č. 13_Predlžovací certifikát QMS podľa ISO 9001 zo dňa 23.5.2022 
 
Krátke preskúmanie systému manažmentom k 16.8.2022 bolo vykonané na úrovni Rady kvality 
26.8.2022 pred oznámením správy o zosúladení VSK so štandardmi SAAVŠ.  Konštatovalo zhodu VSK 
s požiadavkami štandardov a odporučilo tento VSK predložiť SAAVŠ ako súčasť žiadosti o preskúmanie 
zhody zo strany SAAVŠ. Toto bolo vykonané 22.12.2022 s tým, že v predloženej dokumentácii VSK boli 
premietnuté všetky zmeny, ktoré si VSK od 30.8.2022 do 20.12.2022 vyžiadal. Riadené zmeny VSK 
prebiehajú i naďalej v súlade s nastavenými procesmi zlepšovania. 
Príloha č. 14_Predbežné preskúmania VSK manažmentom zo dňa 26.8.2022 
 
Opatrenie: 
 Naďalej vykonávať interný a certifikačný audit QMS podľa ISO 9001, tvoriaci základ VSK v zhode 
so štandardmi SAAVŠ pre VSK a ŠP. 
Z: Zmocnenec VSZK 
T: Priebežne, v súlade s VSK. 
 

11. Zásadné zmeny s dopadom na vnútorný systém kvality 
 
Rok 2022 bol rokov finalizácie implementácie a zosúlaďovania VSK s požiadavkami štandardov SAAVŠ 
pre VSK, pričom dňa 22.12.2022 bola SAAVŠ odoslaná žiadosť školy na posúdenie zhody zosúladenia 
VSK. Súčasťou žiadosti bola Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii štandardov do VSK školy (55 
strán), ktorá zahrňuje všetky zmeny a konečný stav VSK k danému dátumu. 
Krátke preskúmanie systému manažmentom k 16.8.2022 konštatuje zhodu VSK s požiadavkami 
štandardov s odporúčaním tento zosúladený VSK predložiť ako súčasť žiadosti o preskúmanie zo strany 
SAAVŠ. Toto bolo vykonané 22.12.2022 s tým, že v predloženej dokumentácii VSK boli premietnuté 
všetky zmeny, ktoré si VSK od 16.8.2022 do 20.12.2022 vyžiadal. 
Išlo o drobné zmeny vyplývajúce z priebehu realizovaných procesov a zmeny, ktoré predstavujú 
zlepšenie oproti pôvodnému stavu.  
Všetky zmeny boli, resp. sú, vykonávané v súlade s procesmi zlepšovania riadeným spôsobom 
zaznamenávania zmien podľa príručky kvality. Systémové zmeny ktoré by mohli akokoľvek ovplyvniť 
jeho nastavenú úroveň neboli vykonané žiadne. 
Systém je funkčný, účinný, efektívny a čaká na posúdenie celkovej zhody v rámci posúdenia na mieste 
zo strany SAAVŠ v priebehu 1. polroka 2023. 
 
Opatrenia: 
 Naďalej priebežne monitorovať a vyhodnocovať zmeny VSK. 
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12. Procesy zlepšovania, účinnosť a efektívnosť opatrení 

 
Procesy zlepšovania VSK sú sústredené okolo Registra nápravných a preventívnych opatrení (NaPO), 
ktorý monitoruje účinnosť prijatých opatrení a ich efektívnosť. 
Účinnosť opatrení k 31.12.2022 bola 99% a ich celková efektívnosť dosiahla index 1,72. 
Register NaPO je riadeným dokumentom VSK ako jeho dokumentovaná informácia, s označením 
4.5.12_Nápravné a preventívne opatrenia, kontrolovaná  zmocnencom VSK. Tvorí prílohu 15 tejto 
správy. 
Príloha č. 15_Register NaPO + účinnosť a efektívnosť NaPO 
Opatrenie: 
 Naďalej monitorovať a vyhodnocovať účinnosť a efektívnosť prijatých a realizovaných 
nápravných a preventívnych opatrení VSK. 
Z: Zmocnenec VSK 
T: Priebežne, v súlade s VSK. 
 
 
V Košiciach, 7.2.2023 
 
 

*** 


