Príloha k uzneseniu č. 101.5.1f

Číslo žiadosti: 206/2017-AK

Vec
Vrátenie vyjadrenia zo 100. ZAK spolu s pripomienkami Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP, § 82 ods. 8 zákona o VŠ)
Stanovisko predsedu PS pre OV 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Akreditačná komisia vo svojom uznesení č. 100.7.1 konštatovala v zhode so záverom pracovnej
skupiny č.18, že uvedená vysoká škola nesplnila kritérium KSP-B10, a teda hlasovaním jednomyseľne
prijala záver na odporúčanie ministerstvu odňať právo VŽSaSP v prípade bakalárskeho študijného
programu fyzioterapia, uskutočňovaného na pracovisku Weissenfels v Spolkovej republike Nemecko.
Okrem kritéria KSP B 10, vysoká škola mala odstrániť nedostatky aj v kritériu KSP A6.
V pripomienkach k predmetnému uzneseniu AK VŠZaSP priložila niekoľko stanovísk vypracovaných
odborníkmi, ktorí sú súčasne aj pedagógmi tejto vysokej školy (prof. Vlček – za advokátsku
kanceláriu, prof. Špánik – za správnu radu, doc. Kalavská – za MZ SR).
Napriek úsiliu vysokej školy stanoviskami vyvrátiť odôvodnenie vyjadrenia viažuceho sa na uznesenie
č. 100.7.1, naďalej konštatujem, že VŠZaSP
1) nedokladovala MZ SR požadované doloženie spôsobilosti navrhovaného garanta na
zabezpečenie výučby v študijnom odbore fyzioterapia,
2) nedokladovala, že absolventi denného štúdia v študijnom programe fyzioterapia (aj v prípade,
že sa študijný program uskutočňuje v zahraničí) budú spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon
zdravotníckeho povolania fyzioterapeut. Centrálne pracovisko vysokej školy počas komplexnej
akreditácie predložilo stanovisko MZ SR, v závere ktorého však konštatovalo, že absolventi
predmetného ŠP nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
fyzioterapeut.
3) Zákon o vysokých školách neumožňuje výnimku v prípade, že sa študijný program realizuje
mimo Slovenskej republiky. Všetci absolventi získavajú vysokoškolské diplomy Slovenskej
republiky a platia pre nich podmienky naplnenia regulovaného povolania. Na uvedené pracovisko
danej vysokej školy sa môžu totiž prihlásiť na štúdium aj študenti zo Slovenska, diplomy
a osvedčenia o štúdiu sa taktiež vydávajú centrálnym pracoviskom uvedenej vysokej školy.

Návrh uznesenia na doplnenie odôvodnenia uznesenia 100.7.1
Akreditačná komisia overovala výsledky prijatých opatrení a v prípade VŠZaSP skonštatovala, že
nepredložila žiadne výsledky prijatých opatrení, tak ako je to uvedené vyššie. Keďže naďalej pretrváva
nesplnenie kritérií KSP-B10, KSP-A6, AK odporúča ministerstvu predmetné právo vysokej škole na
pracovisku Weissenfels odňať.

