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Dňa 31. 8.2020 sa konalo zasadnutie vedenia Vysokej školy Danubius, na ktorom sa 

prerokovali opatrenia, ktoré boli stanovené podľa Krízového plánu  v súvislosti  s riadením 

možných rizík  dôsledkom  pandemickej krízy. 

Členovia vedenia Vysokej školy: rektor, prorektor, dekani fakúlt a členovia Rady kvality VŠD 

skonštatovali, že  pravdepodobnostný vznik rizík určený v Krízovom pláne v Katalógu rizík na 

Akademický rok 2019/2020 nebol potvrdený a prijaté opatrenia boli účinné. 

 

Pri rizikách so stupňom  16 a 20 bolo vyhodnotenie nasledovné: 

 

ad 2 podproces Riadenie akademického roka 
 
 

 

R (hodnota) stupeň rizika 20   podproces je neprijateľný –   ohrozenie zdrojov, 

ohrozenie bezpečnosti osôb 

 

P (predpoklad)    kritický 5   -  rozsiahle zníženie cieľov kvality   s vážnymi dôsledkami na 

zníženie kvality procesov  s ohrozením bezpečnosti osôb 

 

D (dôsledok)  katastrofický –  zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné 

straty 

 
 

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom 

 zrušenie kontaktnej formy výučby prejsť iba na kontakt prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií (ďalej iba IKT) 

 zmena harmonogramu AR 2019/2020 

 zmena rozvrhu hodín  

 zmena študijného poriadku 

 zmena tvorivých aktivít so študentmi (ŠVOČ, súťaže) 

 vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej  internej a externej komunikácie  so 

zainteresovanými stranami 

 

 

zrušenie kontaktnej formy výučby prejsť iba 

na kontakt prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií (ďalej iba IKT) 

 

 

splnené 

 

MS Teams 

Skype 



zmena harmonogramov AR 2019/2020 

 

čiastočne 

splnené, 

ale bez 

vzniku 

rizika 

(záverečné 

skúšky) 

Každá fakulta zverejnila na 

svojej webovej stránke zmeny 

v harmonogramoch AR 

2019/2020 

zmena rozvrhu hodín  

 

splnené Prednášky, semináre  cvičenia 

boli nahradené dištančnou 

metódou 

zmena študijného poriadku 

 

nebola 
potrebná 

Dočasne nahradená zmenou 

harmonogramu AR 

zmena tvorivých aktivít so študentmi (ŠVOČ, 

súťaže) 

 

splnené Aktivity sa preniesli do AR 

2020/2021 

vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, 

zrozumiteľnej internej a externej komunikácie  

so zainteresovanými stranami 

 

splnené Každá fakulta individuálne, 

študenti aj zamestnanci boli 

priamo informovaní riadiacim 

manažmentom školy 

 
 

 

ad 3 podproces Prijímanie študentov 
 

R (hodnota) stupeň  rizika 16  podproces je neprijateľný –  okamžité uplatnenie 

ochranných opatrení  v procese a nadväzných podprocesoch 

P (predpoklad)    kritický 4   -  rozsiahle zníženie cieľov kvality   s vážnymi dôsledkami na zníženie 
kvality procesov  s ohrozením bezpečnosti osôb 
 
D (dôsledok)  katastrofický –  zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty 

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom 

 vypracovanie postupov na bezkontaktný (iba elektronicky) zápis a prijímanie 

uchádzačov o štúdium  

 výber uchádzačov na základe doložených podkladov k prihláške na štúdium ( zaslaných 

poštou) 

 monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika  

 vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej  internej a externej komunikácie  so 

zainteresovanými stranám. 

 
 
 



vypracovanie postupov na bezkontaktný (iba 

elektronicky) zápis a prijímanie uchádzačov 

o štúdium  

 

 

 

splnené  

 

Splnené iba na FSŠ, prijímacie 

konanie prebiehalo na základe 

bezkontaktného výberového 

konania podľa študijných 

výsledkov ukončeného vzdelania 

výber uchádzačov na základe doložených 

podkladov k prihláške na štúdium (zaslaných 

poštou) 

 

splnené Administratíva prijímacieho 

konania prebiehala elektronicky 

monitorovať možnosť vzniku sekundárneho 

rizika  

 

splnené Permanentná kontrola vstupu do 

budovy a povinné hygienické 

opatrenia 

vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, 

zrozumiteľnej  internej a externej 

komunikácie  so zainteresovanými stranám. 

 

splnené Prostredníctvom mailovej 

komunikácie, alebo webového 

sídla 

 
 
 

ad 4 podproces Pedagogická činnosť 
 
 

R (hodnota) stupeň  rizika 16 neprijateľný –  podproces vyžaduje okamžité uplatnenie 

ochranných opatrení  v procese a nadväzujúcich podprocesoch 

P (predpoklad)    kritický 4   -  rozsiahle zníženie cieľov kvality   s vážnymi dôsledkami na zníženie 
kvality procesov  s ohrozením bezpečnosti osôb 
 
D (dôsledok)  katastrofický –  zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty 
 
 

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom 

 výučba (prednášky, semináre) iba dištančná metóda 

 zrušenie cvičení (zmena rozvrhu hodín) 

 zrušenie ústnych skúšok face to face 

 skúšanie a hodnotenie študenta iba prostredníctvom IKT  

 monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika 

 zmena harmonogramu AR 2019/2020 

 pravidelné monitorovanie a preskúmavanie rizika  

 monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika 

 vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej  internej a externej komunikácie  so 

zainteresovanými stranami 

 



výučba (prednášky, semináre) iba dištančná 

metóda 

splnené Skype,  MS TEAMS 

zrušenie cvičení, prednášok seminárov 

(zmena rozvrhu hodín) 

splnené Skype,  MS TEAMS 

zrušenie ústnych skúšok face to face 

 

čiastočne 

splnené, 

ale bez 

vzniku 

rizika 

FPJJ, FVPVS – face to face 

FSŠ – Skype, dištančne 

skúšanie a hodnotenie študenta iba 

prostredníctvom IKT  

 

čiastočne 

splnené, 

ale bez 

vzniku 

rizika 

FPJJ, FVPVS – face to face 

FSŠ – Skype, dištančne 

monitorovať možnosť vzniku sekundárneho 

rizika 

 

splnené Permanentná kontrola vstupu do 

budovy a povinné hygienické 

opatrenia 

zmena harmonogramu AR 2019/2020 čiastočne 

splnené, 

ale bez 

vzniku 

rizika 

(záverečné 

skúšky) 

Každá fakulta zverejnila na 

svojej webovej stránke zmeny 

v harmonogramoch AR 

2019/2020 

vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, 

zrozumiteľnej  internej a externej komunikácie  

so zainteresovanými stranami 

splnené Informovanosť 

zainteresovaných strán 

prebiehala telekomunikačnými  

resp. elektronickými 

prostriedkami 

 

Čiastočne splnené krízové opatrenia dať do súladu s opatreniami 

Krízového plánu do:  30.septembra 2020 

Počas AR 2019/2020 Vysoká škola Danubius 

nezaznamenala ani jeden prípad nákazy COVID-om 19 a ani 

žiaden zamestnanec a študent nehlásili pobyt v karanténe. 

 

Odporúčania na AR 2020-2021 

Pokračovať v stanovených krízových opatreniach v Krízovom 

pláne z 15.3.2020. 



 

ČLENOVIA PANDEMICKEJ KOMISIE 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (predseda) 

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. (manažér pre kvalitu VŠD) 

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.( interný auditor pre kvalitu VŠD) 

Ing. Rauf Gusejnov (člen pandemickej komisie) 

 

V Sládkovičove  august 2020. 


