
 
 

 

Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia 

a periodického schvaľovania študijných programov 

na Vysokej škole manažmentu 

 

Vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave (ďalej len „VŠM“) v súlade s § 48 ods. 1 

písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva vnútorný predpis „Pravidlá priebežného 

monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov 

na VŠM“. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Vnútorný predpis „Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a 

periodického schvaľovania študijných programov na VŠM“ (ďalej len „vnútorný predpis“) je 

neoddeliteľnou súčasťou vnútorného predpisu „Vnútorný  systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na VŠM“1 . 

(2) Vnútorný predpis upravuje postupy pre priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie 

a periodické schvaľovanie študijných programov na VŠM. 

 

Čl. 2 

Priebežné monitorovanie študijných programov 

 

(1) Priebežné monitorovanie študijných programov zahŕňa procesy, ako sú zhromažďovanie a 

analýza informácií (spätnej väzby) z uskutočňovania študijných programov od relevantných 

zainteresovaných strán.  

(2) Činnosti v bode (1) čl. 2 sú v pôsobnosti Rady študijného programu na VŠM2(ďalej len 

Rada študijného programu) študijného oddelenia a rektorky VŠM. 

(3) VŠM zverejňuje kvantitatívne/indikatívne ukazovatele o jednotlivých študijných 

programoch  v rozsahu podľa Metodiky na vyhodnocovanie štandardov vydanej Slovenskou 

akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo3. 

(4) prostredníctvom ukazovateľov VŠM vyhodnocuje: 

a. mieru úspešnosti a dôvody neúspešnosti v študijných programoch, 

b. mieru riadneho ukončenia štúdia v študijných programoch, 

c. mieru spokojnosti študentov s uskutočňovaním študijných programov a dostupnosťou 

zdrojov potrebných pre štúdium, 

d. mieru uplatniteľnosti absolventov študijných programov, 

 

____________________________________________________________ 
1Vnútorný predpis „Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM“ 
2Vnútorný predpis „Rada študijného programu na VŠM“ 
3Metodika na vyhodnocovanie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 



e. mieru spokojnosti zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán 

s kvalitou absolventov študijných programov, 

f. mieru internacionalizácie vzdelávacej činnosti školy. 

(5) Konkrétne ukazovatele kvality a spôsob ich sledovania za jednotlivé akademické roky sú 

uvedené vo vnútornom systéme kvality v neverejnej časti4 a vyhodnocujú sa za každý 

akademický rok.  

(6) Na účely priebežného monitorovania študijných programov VŠM  zhromažďuje potrebné 

dáta najmä z nasledujúcich zdrojov: 

a. informačný systém ESO, 

b. výsledky realizovaných prieskumov medzi študentami, 

d. informácie poskytnuté externými zainteresovanými stranami, 

c. informácie z verejne dostupných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Sociálnej 

poisťovne, úradov práce sociálnych vecí a rodiny a pod. 

(7) všetky činnosti uvedené v bode (1) čl. 2 sa realizujú v súlade s predpismi o ochrane 

osobných údajov5. 

 

Čl.  3 

Periodické hodnotenie študijných programov 

 

(1) Periodické hodnotenie študijných programov zahŕňa vyhodnocovanie informácií z ich 

priebežného monitorovania, stanovenie silných a slabých stránok a prijímanie opatrení na 

zlepšenie. 

(2) Periodické hodnotenie študijných programov sa vykonáva 1krát za rok po každom 

trimestri. 

(3) Periodické hodnotenie vzdelávacieho procesu a učiteľov v rámci jednotlivých študijných 

programov študentami sa vykonáva 3krát za rok po každom trimestri. 

(4) Periodického hodnotenia študijných programov sa zúčastňuje: 

a. Rada študijného programu, 

b. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM 

(ďalej len „rada kvality“), 

c. Vedecká rada VŠM. 

(5) Rada študijného programu na základe výsledkov priebežného monitorovania periodicky 

hodnotí študijný program podľa čl. 9 vnútorného predpisu  Rada študijného programu na 

VŠM. 

(6) Výsledkom periodického hodnotenia študijného programu Radou študijného programu je 

správa, ktorá obsahuje: 

a. hodnotenie úrovne uskutočňovania študijného programu a prípadné zistené nedostatky, 

c. návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov s uvedením osôb, zodpovedných za 

realizáciu opatrení na zlepšenie,  

b. v prípade potreby návrhy na úpravu študijného programu, 

(7) Vedecká rada VŠM periodicky hodnotí študijné programy a ich uskutočňovanie v rámci 

hodnotenia úrovne vzdelávacej činnosti na VŠM na základe správy, ktorú vypracuje 

prorektorka pre pedagogické činnosti na základe výsledkov priebežného monitorovania 

študijných programov.  

_______________________________________________________________________ 
4 Ukazovatele hodnotenia kvality na VŠM (https://www.vsm.sk/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/vnutorny-system-

kvality.html) 
5Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 



(8)  Rada kvality periodicky hodnotí a schvaľuje študijné programy podľa článku 19 

vnútorného predpisu „Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na VŠM“. 

(9) Výsledkom periodického hodnotenia študijných programov radou kvality je informácia o 

úrovni poskytovaných študijných programov a ich súladu so štandardmi pre vnútorný systém 

kvality a štandardmi pre študijný program. 

 

 

Čl. 4 

Periodické schvaľovanie študijných programov 

 

(1) Rada kvality pri periodickom schvaľovaní študijných programov posudzuje súlad 

študijných programov so štandardmi pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný 

program, pričom postupuje podľa článku 19 vnútorného predpisu „Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM“. 

(2) Periodické schvaľovanie študijných programov vykonáva rada kvality pre každý študijný 

program v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia. 

(3) Rada študijného programu postupuje pri periodickom schvaľovaní študijného 

programu podľa článku 9 vnútorného predpisu „Rada študijného programu na VŠM“. 

 

Čl. 5 

Pravidelné hodnotenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

 

(1) Rada pre kvalitu hodnotí kvalitu zabezpečovania výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej 

činnosti (ďalej len „tvorivá činnosť“) vysokoškolských učiteľov v rámci periodického 

schvaľovania študijných programov podľa článku 4 tohto vnútorného predpisu. 

(2) VŠM zabezpečí podklady pre pravidelné hodnotenie tvorivej činnosti každého 

vysokoškolského učiteľa prostredníctvom Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky 

(VUPCH), za správnosť ktorých zodpovedá prorektor pre vedu a výskum. 

(3) VŠM zabezpečí v rámci podkladov pre pravidelné hodnotenie tvorivej činnosti 

Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivej činnosti (VTC) každého vysokoškolského 

učiteľa z pätice učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu, za 

správnosť ktorých zodpovedá prorektor pre vedu a výskum. 

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento vnútorný predpis bol po kladnom vyjadrení Vedeckej rady VŠM dňa 11.8.2022 

a rady kvality dňa 5.8.2022 schválený Akademickým senátom VŠM dňa 26.8.2022. 

(2)Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom  

VŠM a účinnosť dňom 1.9.2022. 

       

       

      Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.6 

            rektorka VŠM 

_________________________________________________________________________ 
6Originál podpísaného vnútorného predpisu „Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov na VŠM“  v tlačenej forme je prístupný na sekretariáte Rektorátu VŠM 


