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I. Základné informácie o vysokej škole: 
 
 

Vysoká škola v Sládkovičove 
 
So vstupom Slovenska do Európskej únie dramaticky narástol význam 

vysokoškolského vzdelávania pre potreby výkonu rôznych činností štátu na domácej, ako aj 
medzinárodnej úrovni v súvislosti s našim členstvom v tomto supranacionálnom spoločenstve. 
Veľmi rýchlo rástol dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo pripravenej 
pracovnej sile v každom regióne štátu. Preto aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky, v ktorom sa pre oblasť vysokého školstva uvádza, že „Za súčasť 
diverzifikácie a vytvárania súťaživého prostredia vláda pokladá aj vznik kvalitných 
súkromných vysokých škôl“, bol schválený zámer založiť súkromnú vysokú školu 
neuniverzitného typu - Vysokú školu v Sládkovičove (VŠS). 
Zriadením tejto vysokej školy sa rozhodnutím vlády SR od roku 2005 v regióne Sládkovičova 
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe 
Verejná politika a verejná správa v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa, 
Sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca a od roku 2006 i v študijnom 
programe Právo v študijnom odbore 3.4.1. právo a to v dennej aj externej forme štúdia, od 
roku 2009 i v doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné 
právo v externej forme štúdia. Vytvorili sa tak podmienky na napĺňanie spoločenskej potreby 
pracovníkov štátnej a verejnej správy práve v období po vstupe SR do Európskej únie, ale 
taktiež aj podmienky na všeobecné uspokojovanie záujmu uchádzačov o vysokoškolské 
štúdium, nevznikli však nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože škola sa 
od svojho počiatku financuje sama. 

Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti na Vysokej škole v Sládkovičove (ďalej len 
„VŠS“) je príprava konkurencieschopných absolventov, ktorých vedomosti, zručnosti a 
poznatky budú na úrovni súčasného vedeckého poznania v súlade s požiadavkami aplikačnej 
praxe. Úroveň absolventov by mala byť zhodná s úrovňou absolventov s diplomom z toho 
istého odboru, resp. príbuzného odboru a to tak v konkurencii v rámci SR ako i v jednotlivých 
krajinách Európy, príp. vzdelanostne vyspelého sveta. 
Vysoká škola sa člení na Fakultu sociálnych štúdií, Fakultu práva a na Fakultu verejnej 
politiky a verejnej správy, ktoré spoločne zabezpečujú vysokoškolské štúdium v 7 študijných 
programoch troch študijných odborov. Z toho na I. stupni štúdia (bakalárskom) v troch, na II. 
stupni (magisterskom) v troch a na doktorandskom stupni štúdia v jednom študijnom 
programe. Vysoká škola zabezpečuje prostredníctvom svojich fakúlt i rigorózne konanie 
v jednotlivých študijných programoch. 
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Vedenie Vysokej školy v Sládkovičove 
 
Rektor:  
 
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., 
funkčné obdobie: 5.3.2013 - 5.9.2013, dátum vymenovania za rektora: 5.3.2013 
 
prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., 
poverený vedením VŠD: 5.9.2013 -  

 
Prorektori: 
 
Prorektor pre výchovno-pedagogickú činnosť: JUDr. Boris Susko, PhD.,  
funkčné obdobie: 24.10.2012 - 5.9.2013, dátum vymenovania za prorektora: 11.3.2013 
 
Prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy: prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.,  
funkčné obdobie: 24.10.2012 - , dátum vymenovania za prorektora: 11.3.2013 
 
Prorektor pre výchovno-pedagogickú činnosť: PhDr. Marián Děd, PhD.,  
funkčné obdobie: 1.10.2013 - , dátum poverenia za prorektora: 1.10.2013 
 
Kvestor vysokej školy: Ing. Rauf Gusejnov 
 

 
Akademický senát vysokej školy 

 
Zloženie AS VŠS do: 22.9.2013 

Predseda AS VŠS: 
Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. (VŠS) 

 
Podpredseda AS VŠS: 

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc. (FPJJ) 
 

Tajomník:  
Irina Kostová (FSŠ) 

 
Zamestnanecká časť akademickej obce: 

 
Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD (VŠS)       predseda AS VŠS od 03.06.2011 
Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc. (FPJJ) podpredseda AS VŠS  
  od 03.06.2011 do 22.9.2013 
Prom. fil. Vojtech Černák (VŠS)                od 03.06.2011 
Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. (FVPaVS)    od 21.11.2012 
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. (FPJJ)           od 03.06.2011 do 22.9.2013 
PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. (FVPaVS)      od 03.06.2011 
PhDr. Branislav Malík, CSc. (FSŠ)                   od 03.06.2011 do 22.9.2013 
PhDr. Petronela Šebestová, PhD (FSŠ)             od 03.06.2011 do 22.9.2013 
Mgr. et Mgr. Jana Spálová, PhD. (VŠS)           od 03.06.2011 

 
Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu vysokej školy je 4 roky. 
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Študentská časť akademickej obce: 
 

Irina Kostová (FSŠ) tajomník od 21.11.2012 do 22.9.2013 
Marcela Krivosudská (FSŠ) od 21.11.2012 
Maroš Tóth (FVPaVS) od 21.11.2012 
Želmíra Lackovičová (FVPaVS)  od 21.11.2012 do 22.9.2013 
Martin Záhumenský (FVPaVS) od 21.11.2012 do 22.9.2013 
Vladimír Žembery (FPJJ) od 21.11.2012 

 
Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu vysokej školy je 1 rok. 

 
Zloženie AS VŠS od: 23.9.2013 
 

Predseda AS VŠS: 
Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. (VŠS) 

 
Podpredseda AS VŠS: 

Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. (FVPaVS) 
 

Tajomník:  
Monika Ličková (FPJJ) 

 
Zamestnanecká časť akademickej obce: 

 
Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD (VŠS)        predseda AS VŠS od 03.06.2011 
Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. (FVPaVS)    člen od 21.11.2012 

        podpredseda AS VŠS od 23.9.2013 
Prom. fil. Vojtech Černák (VŠS)                      od 03.06.2011 
JUDr. Jozef Tóth. (FPJJ) od 23.9.2013 
JUDr. Jozef Kolárik (FPJJ) od 23.9.2013 
PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. (FVPaVS)         od 03.06.2011 
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. (FSŠ) od 23.9.2013 
doc. PhDr. Eva Jaššová, PhD. (FSŠ) od 23.9.2013 
Mgr. et Mgr. Jana Spálová, PhD. (VŠS)           od 03.06.2011 

 
Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu vysokej školy je 3 roky. 
 

Študentská časť akademickej obce: 
 

Daša Krammer (FSŠ)                                        od 23.9.2013 
Marcela Krivosudská (FSŠ)                              od 21.11.2012 
Maroš Tóth (FVPaVS)                                      od 21.11.2012 
Jaroslav Hrablik (FVPaVS)                          od 23.9.2013 
Monika Ličková (FPJJ) tajomník od 23.9.2013 
Vladimír Žembery (FPJJ)                                  od 21.11.2012 
 
Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu vysokej školy je 1 rok. 
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Vedecká rada vysokej školy 
 
Predseda Vedeckej rady VŠS:  
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 
 
Interní členovia: 
doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD., 
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., 
JUDr. Boris Susko, PhD., 
doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD., 
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., 
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., 
Dr.h.c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., 
prof. JUDr. Marián Posluch, CSc., 
prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., 
doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., 
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., 
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., 
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., 
Ing. Dušan Masár, PhD., 
PhDr. Petronela Šebestová, PhD., 
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., 
 
Externí členovia: 
Ing. Anton Szabó, 
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., h. prof., 
Ing. Milan Cagala, CSc.,  
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., 
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., 
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., 
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D., 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
prof. Ing. Jozef Medveď, PhD., 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 
 

Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov 
 
Fakulta práva Janka Jesenského: 
 
Predseda: JUDr. Boris Susko, PhD. (zamestnanec)  
 
Členovia: doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. (zamestnanec)  

     doc. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. (zamestnanec)  
     Barbara Nagyová (študent) 

                 Veronika Krútilová (študent) 
     Soňa Sallaiová (študent) 
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Fakulta verejnej politiky a verejnej správy: 
 
Predseda: PhDr. Peter Ondria, PhD. (zamestnanec) 

 
Členovia: doc. Ing. Oskar Novotný, CSc. (zamestnanec) 

     PhDr. Jozef Polakovič, CSc. (zamestnanec) 
     Prom. fil. Vojtech Černák (zamestnanec) 

 
Fakulta sociálnych štúdií: 
 
Predsedníčka: PhDr. Štefánia Kövérová, CSc. (zamestnanec) 
Členovia: PhDr. Branislav Malík, CSc. (zamestnanec) 

     JUDr. Štefan Neszméry (zamestnanec) 
     Mgr. Jana Drábiková (zamestnanec) 

                 Irina Kostová (študent) 
 
 
 

Súčasti vysokej školy 
 
 
Fakulty: 
 
Fakulta práva Janka Jesenského VŠS 
Dekan: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., funkčné obdobie: 7.1.2013 - 5.9.2013,  
dátum vymenovania: 7.1.2013 
doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., funkčné obdobie od 5.9.2013,  
 
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠS 
Dekan: doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., funkčné obdobie: od 1.3.2013,  
dátum vymenovania: 1.3.2013 
 
Fakulta sociálnych štúdií VŠS 
Dekan: PhDr. Petronela Šebestová, PhD., funkčné obdobie: od 11.2.2013, 
dátum vymenovania: 11.2.2013 
 
Ostatné súčasti vysokej školy: 
 
Ústav cudzích jazykov a odbornej komunikácie (ÚCJaOK)- celoškolský ústav, 
Knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko VŠS (KIEVS VŠS) - celoškolské 
pracovisko, 
Akadémia ďalšieho vzdelávania VŠS (AĎV VŠS) - celoškolské pracovisko. 
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Správna rada 
 
 
Predseda: prof. Ing. Džalal Gasymov , PhD. - konateľ 
 
Členovia: Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. - rektor 

     Mgr. Elčin Gasymov - konateľ 
                 Dr. Ing. Vladimír Matuška - prokurista 
 
 
Prokurista Vysokej školy v Sládkovičove, s.r.o.: Dr. Ing. Vladimír Matuška  
(funkčné obdobie: 24.10.2012 - 30.7.2013). 
 
 
II. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý rok 
 

Fakulta práva Janka Jesenského v priebehu uplynulého roka 2013 v rámci aktivít 
pre verejnosť, študentov, zamestnancov, vzdelávacej a výskumnej činnosti zrealizovala 
nasledovné podujatia: 

- dňa 28. 2. 2013 pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského za prítomnosti dekana 
a  prodekana pre vedu a zahraničné vzťahy v spolupráci s obchodnou spoločnosťou ELA 
(European Law Association, s.r.o.), sa v konferenčnej miestnosti hotela Sheraton Bratislava 
konal seminár s názvom ,,Aktuálne otázky postavenia súdneho exekútora s akcentom na 
rekodifikáciu civilného práva procesného“. Hlavným iniciátorom tohto stretnutia bol súdny 
exekútor JUDr. Rudolf Krutý, študent externého doktorandského štúdia na Katedre 
obchodného, hospodárskeho a finančného práva, pričom dvaja z troch hlavných rečníkov na 
tomto podujatí sú stálymi vyučujúcimi na Katedre občianskeho práva: JUDr. Alexandra 
Kotrecová, PhD. a  doc. JUDr. Marek Števček, PhD.  

- dňa  14. februára 2013 sa pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského konala 
v priestoroch hotela Grand v Sládkovičove medzinárodná vedecká konferencia s názvom 
,,Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia“. Úvod konferencie bol venovaný krstu 
publikácie s rovnomenným názvom (Čečot, V. a kolektív: Obchodovanie s ľuďmi alebo 
otroctvo 21. storočia, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, 2013, 
349 strán). Autorský kolektív tvoria viacerí pedagógovia Fakulty práva Janka Jesenského. 

- dňa 22. marca 2013 sa uskutočnila vedecká konferencia s názvom ,,Pracovné právo 
a sociálna legislatíva po novele Zákonníka práce". Vedecká konferencia  sa konala v hoteli 
Park Avenue v Piešťanoch za prítomnosti iniciátora a hlavného organizátora tejto konferencie 
prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Záštitu nad 
konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky JUDr. Ján 
Richter. Z konferencie sa pripravuje vydanie recenzovaného zborníka.  

- dňa 18. apríla 2013 Fakulta práva Janka Jesenského v spolupráci Bc. Klaudiou 
Gregušovou, študentkou FPJJ  zorganizovala pre študentov Fakulty práva JJ (denných aj 
externých) "študentskú essay" na tému šport a právo. Tohto stretnutia sa zúčastnili Mgr. 
Ladislav Križan, PhD. z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s prednáškou na 
tému Športové právo a pripravovaná novela Zákona o športe, JUDr. Peter Sepeši, ktorého 
témou prednášky boli právne problémy diváckeho násilia a návrhy riešení de lege ferenda a 
JUDr. Jaroslav Rybánsky, vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového 
zväzu. 
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- dňa 22. apríla 2013 sa konalo stretnutie študentov FP JJ VŠS s poslancom 
Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom (frakcia EPP), ktorý je zároveň 
členom Výboru pre regionálny rozvoj. Študentom priblížil aktuálne témy z činnosti EP, 
venoval sa otázkam legislatívneho procesu a tiež informoval študentov o študijných 
a profesných možnostiach, ktoré môžu byť aj pre našich študentov zaujímavé. 

- dňa 12. novembra 2013 Fakulta práva Janka Jesenského VŠS prostredníctvom 
Katedry právnych dejín zorganizovala na pôde Vysokej školy v Sládkovičove konferenciu pri 
príležitosti 1150. Výročia príchodu Solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie 
Veľkej Moravy na tému: „Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť“. 
Účastníkmi konferencie boli viacerí odborníci, zaoberajúci sa profesne touto oblasťou histórie 
ako aj účastníci z ostatných oblastí spoločenského života. Z konferencie bude vydaný 
recenzovaný zborník.  

- dňa 14. novembra 2013 sa pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského konala 
v priestoroch hotela Park Avenue v Piešťanoch medzinárodná vedecká konferencia s názvom 
„Právo a medicína“. Medicínske právo je typické tým, že mnohé jeho inštitúty neboli 
doposiaľ vyložené našou judikatúrou, príp. mnohé právne problémy, s ktorými sa každý deň 
zdravotnícki pracovníci stretávajú a nie sú riešené ani v súčasnosti platnými a účinnými 
právnymi predpismi. Právo bezpochyby vstupuje aj do oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a výkonu jednotlivých medicínskych úkonov. Súčasťou konferencie bol aj krst 
knižnej monografie: „Kádek, P.: Právna zodpovednosť v medicíne“. V rámci konferencie 
prebehla mimoriadne aktívna diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva 
a medicíny. Z medzinárodnej vedeckej konferencie sa pripravuje vydanie recenzovaného 
zborníka. 

Fakulta práva Janka Jesenského v snahe o čo najužší kontakt s praxou organizovala 
pravidelné návštevy v priestoroch Národnej rady SR ako aj účasť na súdnych pojednávaniach 
(predovšetkým na Špecializovanom trestnom súde). Taktiež sa napĺňala dohoda o spolupráci 
s Prezídiom PZ, v rámci ktorej sa uskutočňujú viaceré praktické ukážky činnosti policajného 
zboru (ohliadka miesta činu, zabezpečenie stôp atď.). Mimoriadne podnetnou aktivitou sa už 
opakovane ukazujú exkurzie do ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon 
väzby (Leopoldov, Ilava a Nitra) v rámci výučby predmetov Trestné právo a Penológia. 

 
     Primárnym cieľom činnosti Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠS 
v uplynulom období bolo stabilizovanie celého modelu fungovania po uskutočnenej 
transformácii na úrovni vlastníkov a zabezpečenie rozvojových trendov v procesoch 
vzdelávania i samotnej vedecko-výskumnej činnosti. V uplynulom období sme zaznamenali 
procesné zmeny v kreovaní nových akademických orgánov akademickej samosprávy s 
dôrazom na zvýšenie efektívnosti jej fungovania. Fakulta vstúpila do viacerých zmluvných 
vzťahov budovania resp. realizovania mobility študentov i učiteľov v programe Erasmus. V 
strednodobom výhľade má Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠS  ambíciu 
relevantne skvalitniť jej výchovno-vzdelávací proces. Ambícia je reálna vo väzbe na 
uskutočnené personálne zmeny a s nimi spojené procesy. Napĺňa sa jedna z úloh dlhodobého 
zámeru permanentne zvyšovať odbornú úroveň resp. kvalifikačný rast kmeňových učiteľov, 
najmä tých, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní akreditovaných študijných zámerov. Fakulta 
postupne vstupuje do participácie pri riešení viacerých výskumných projektoch. Za dôležitý  
ukazovateľ v rozvoji vedy je považovaná edičná činnosť. Za ostatné obdobie bolo vydaných 
niekoľko vedeckých výstupov. Naši pedagógovia sa priebežne zúčastňujú na vedeckých 
konferenciách, aktívne prispievajú do zborníkov. 
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Fakulta sociálnych štúdií organizovala v roku 2013 už v poradí druhé kolo ŠVOČ, na 
ktorom sa zúčastnilo 8 študentov. Z toho dvaja študenti postúpili do celoslovenského kola 
ŠVOČ, ktoré sa konalo na Prešovskej univerzite v Prešove.  

FSŠ realizovala dve konferencie so zahraničnou účasťou. Prvá konferencia sa týkala 
Problematika rodiny v 3. tisícročí. Druhá konferencia bola virtuálna so zameraním na Etické 
otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. 

V dňoch 8. septembra 2013 a 9. septembra 2013 sa konala na Fakulte sociálnych 
štúdií v spolupráci s Politologickým ústavom medzinárodná konferencia na tému „Sociálny 
štát -  a čo ďalej“.  
 

 
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
 

Fakulta práva Janka Jesenského poskytuje vzdelávanie v odbore 3.4.1. ,,právo“ 
v prvom stupni (bakalárske štúdium) a v druhom stupni (magisterské štúdium) 
vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme štúdia. Fakulta taktiež realizuje tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.4.10. obchodné 
a finančné právo. 

Fakulta verejnej politiky a verejne správy Vysokej školy v Sládkovičove má 
priznané práva uskutočňovať študijné programy prvého stupňa v študijnom programe 3.1.7 
Verejná politika a verejná správa v dennej a externej forme štúdia súlade s listom ministra 
školstva SR zo dňa 4.8.2011 č. 2011-11242/28170: 10-071 a druhého stupňa v študijnom 
programe 3.1.7 Verejná politika a verejná správa v dennej a externej forme štúdia súlade s 
listom ministra školstva SR zo dňa 14.2.2013 č. 2013-3122/7393: 1-071. 

Fakulta sociálnych štúdií má akreditované nasledujúce študijné programy bakalársky 
študijný program Sociálna práca v odbore 3.1.14, v dennej a externej forme a magisterský 
študijný program Sociálna práca v odbore 3.1.14, v dennej a externej  forme. Na FSŠ sú 
implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského zákona č. 131/2002 
Z. z. Viacstupňové štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri roky 
a magisterské so štandardnou dĺžkou dva roky. Informácie o možnostiach štúdia na FSŠ 
v akademickom roku 2012/2013 boli zverejnené na webovom sídle FSŠ rovnako aj na portáli 
vysokých škôl. 
 
 
Príloha Tab. č. 1, 1a, 2, 6, 15. 
 



 12 

 
V stave ku 31.10.2013 študovalo na Vysokej škole v Sládkovičove 1 977 študentov. 

 
ŠTÚDIUM 

 
 

Študijný odbor 
názov odboru 

Forma štúdia Ročník Počet študentov 

Sociálna práca Denná/Externá 1.2.3.Bc./1.2.Mgr.    435 
Verejná politika a verejná správa Denná/Externá 1.2.3.Bc./1.2.Mgr.    603 
Právo Denná/Externá 1.2.3.Bc./1.2.Mgr.    939 
Spolu    1 977 
 
 
 
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 
 

Vysoká škola má priznané právo udeľovať študentom tituly v rigorózom konaní 
v príslušných vyučovaných študijných odboroch.  

Činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania prevzala Akadémia ďalšieho vzdelávania 
Vysokej školy v Sládkovičove. 
 

AKADÉMIA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

Zriaďovateľom Akadémie ďalšieho vzdelávania (AĎV) je Vysoká škola v 
Sládkovičove so sídlom v Sládkovičove, Richterova 1171.  
AĎV Vysokej školy v Sládkovičove je vzdelávacím a poradenským pracoviskom 
s celoškolskou pôsobnosťou. Hlavným zameraním AĎV je príprava, organizácia 
a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania v zmysle  § 1, ods. 4 
písmena e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. 
z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu Vysokej 
školy v Sládkovičove čl. 39 . 

AĎV nemá právnu subjektivitu.  
Založenie a pôsobnosť AĎV bola odsúhlasená Akademickým senátom Vysokej školy 

v Sládkovičove  dňa 25.februára 2013 a Vedeckou radou Vysokej školy v Sládkovičove dňa 
25.apríla 2013. Svoju činnosť začala od 1. októbra 2013.  

AĎV je vzdelávacia inštitúcia, ktorá nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje 
doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní 
alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.  

Poslaním Akadémie ďalšieho vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých 
etapách života a zabezpečovať komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania. Dlhodobým 
cieľom je budovať pracovisko poskytujúce komplexné vzdelávacie a poradenské služby, 
vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich 
najnovšie vývojové trendy a potreby praxe, podporovať medzinárodnú spoluprácu vo 
všetkých svojich štruktúrach a stimulovať ľudí všetkých vekových kategórií v ďalšom 
vzdelávaní. Ponúkané vzdelávacie programy a kurzy sú realizované čo najbližšie k učiacim 
sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií. 
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Akadémia ďalšieho vzdelávania v súčasnosti ponúka nasledovné možnosti ďalšieho 
vzdelávania: 
 

1. Odborná príprava mediátora 
Cieľom vzdelávania je umožniť účastníkom  získanie osobitných kvalifikačných 

predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o 
mediácii v platnom znení. Výučba je zameraná na základy právneho poriadku, 
interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a 
pravidiel správania mediátora. 

- Účastníkom kurzu, môže byť každý, kto má záujem si otvoriť mediačnú kanceláriu a 
tým rozšíriť rady zástancov alternatívneho riešenia konfliktov mimosúdnou cestou. 

- Požadované vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa (Bc.). 
- Absolventom bude na základe platnej akreditácie vydané Osvedčenie, ktoré je 

podkladom pre zápis do registra mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti 
SR. Dňom zápisu do registra mediátorov je osoba podnikateľom podľa osobitného 

zákona. 
- Učebné texty sú založené na platnej legislatíve a podložené príkladmi z praxe a 

znalosťami lektorov. 
- Metódy vyučovania: Účastník kurzu sa zúčastní prednášok, absolvuje praktické 

cvičenia ako prípadové štúdie, praktická simulácia vedenia mediačného konania, 
riešenie konfliktov, tréning interpersonálnej komunikácie a po samoštúdiu 
pripravených materiálov  absolvuje písomný test. Počas samoštúdia sú lektori k 
dispozícii na konzultácie prostredníctvom e-mailov.  

- Rozsah odbornej prípravy: 77 hodín teórie, 38 hodín prax a samoštúdium  
- Výučba prebieha v Sládkovičove. K učebným textom bude prístup na stránke VŠS v 

sekcii Študijné materiály.  
 

2. Akreditovaný program v rámci UNIcert ®LUCE - Inšti tút pre akreditáciu 
jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe 

Certifikačný a vzdelávací systém UNIcert® zaviedla v roku 1992 Nemecká asociácia 
jazykových centier na vysokých školách – Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS), ktorá 
pôsobí ako profesijná organizácia všetkých inštitúcií a zamestnancov jazykových 
pracovísk na univerzitnej úrovni na území celého Nemecka.  

UNIcert® je systém vyučovania a certifikácie cudzích jazykov, ktorý dnes využíva 53 
európskych univerzít. Dodnes sa v systéme UNIcert® udelilo vyše 15000 certifikátov. Jeho 
prednosťou oproti iným certifikátom je skutočnosť, že UNIcert® je v prvom rade otvorený 
vzdelávací systém zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nelingvistov, 
ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania. 
Jeho cieľom je schopnosť zvládnuť jazykové situácie, v akých sa frekventanti môžu ocitnúť 
počas štúdia na univerzitách doma i v krajinách s cieľovým jazykom a rovnako v zamestnaní.  
UNIcert® je momentálne jediný systém svojho druhu, ktorý reflektuje špecifické potreby, 
ciele, metodické postupy a spôsoby, ktoré sú charakteristické pre študentov jednotlivých 
vysokoškolských inštitúcií, a pritom rešpektuje špecifikáciu úrovní jazykovej spôsobilosti B1 
(UNIcert® I), B2 (UNIcert® II), C1 (UNIcert® III) a C2 (UNIcert® IV), stanovenú Spoločným 
európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka (The Common European 
Framework of Reference for Language Learning and Teaching).  
Systém UNIcert® je predovšetkým vzdelávacím systémom, ktorý primerane zohľadňuje 
vysokoškolské podmienky. Výstupným dokumentom v tomto vzdelávacom systéme je 
certifikát, ktorý smú udeľovať len tie univerzity, ktoré sú členmi siete UNIcert® a rešpektujú 
jeho stanovy. Akreditácia nie je obmedzená na nemecky hovoriace krajiny. Jednotlivé 
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inštitúcie majú aj naďalej možnosť koncipovať paralelne k programu UNIcert® vlastné 
vzdelávacie programy. Systém je otvorený určitým modifikáciám vyplývajúcim z národných 
a individuálnych rozdielov v jednotlivých krajinách.  
Vysoká škola v Sládkovičove otvára na základe akreditácie uskutočňovať odborné štátne 
jazykové vzdelávanie a udeľovať certifikáty o vykonaní odbornej štátnej jazykovej skúšky 
úrovne C1 UNIcert® III v týchto študijných zameraniach: 

 
Angličtina pre právnikov UNIcert ® III 
Nemčina pre právnikov UNIcert ® III 
Angličtina pre sociálnu prácu UNIcert® III 
Nemčina pre sociálnu prácu UNIcert® III 
Angličtina pre spoločenské vedy UNIcert® III 
Nemčina pre spoločenské vedy UNIcert® III 

 
3. Akreditovaný študijný program - angli čtina a informatika  

Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Angličtina a informatika je široká populácia, 
ktorá si chce zvýšiť alebo získať jazykovú a počítačovú kultúru pre aplikácie v rôznych 
oblastiach života. Takto vzdelávaní, dovzdelávaní a prevzdelávaní odborníci budú mať 
rozšírené alebo široké uplatnenie na trhu práce s využitím znalostí anglického jazyka, 
vedomostí z oblasti informačných technológií a aktívnej zručnosti práce s počítačom. 
Štúdium je určené a koncipované pre viaceré cieľové skupiny, predovšetkým však pre: 

- pracovníkov verejnej správy, 
- manažérov z oblasti techniky a ekonomiky, 
- nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl, 
- pracovníkov z oblasti elektronických a printových médií. 

Požadované vstupné vzdelanie:  
- dosiahnuté stredoškolské vzdelanie a znalosť anglického jazyka na úrovni 

pokročilého, nevyžaduje sa znalosť práce na PC. 
Vzdelávací program Angličtina a informatika je dvojročný a bude organizovaný formou 
kurzov, praktických seminárov a individuálnou prácou na počítačoch. Vzdelávací program je 
rozdelený do dvoch základných častí – Angličtina a Informatika, z ktorých každá pozostáva 
z 9 modulov. Modulová štruktúra vzdelávacieho programu je nevyhnutná vzhľadom na 
dosiahnutie vytýčeného cieľa, ktorý predpokladá, že absolventi si osvoja zložitú a rozsiahlu 
učebnú látku. Skúšky po absolvovaní každého modulu budú zárukou, že absolventi postupne 
získajú potrebné vedomosti na pochopenie tematických jednotiek modulov.  
Vzdelávací program Angličtina a informatika umožňuje získať certifikát, ktorým absolvent 
preukazuje, že ovláda anglický jazyk a súčasne vie pracovať s osobným počítačom, pozná 
moderné informačné technológie bežne používané pri automatizácii kancelárií a pri tvorbe 
informačných systémov. 
 

4. Spoločenský a diplomatický protokol 
V rámci tohto študijného programu získajú študenti základné informácie týkajúce sa 
spoločenského a diplomatického protokolu. Výučba sa uskutočňuje v tzv. jedno- až 
dvojdňových blokoch. Cieľom tohto študijného zameranie je, aby každý absolvent získal 
vedomosti týkajúce sa medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných alebo tradíciou 
prijatých pravidiel a zvyklostí, bude zameraný na spoločenské pravidlá v rámci etikety, 
morálky, právneho vedomia, správanie sa na verejnosti, darov a darovania, spoločenské 
podujatia, obchodné rokovania a  otázky týkajúce sa etiky, proces verbálnej a neverbálnej 
komunikácie v súlade s názorovou toleranciou, proces argumentovania a presvedčovania v 
kolíznej komunikácii na vyššej úrovni a na medzinárodnej úrovni, atď. Kurz zároveň 
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poskytuje prehľad o manažmente diplomatických stykov a v nadväznosti na to objasňuje 
význam a uplatňovanie pravidiel diplomatického protokolu v praxi. Protokolárna prax je v 
rámci štátnej správy Slovenskej republiky relatívne krátka, počas uplynulých rokov však 
zaznamenala nebývalý rozmach a dynamiku. Kurz je určený aj zamestnancom, manažérom, 
ktorí zastávajú riadiace funkcie, zamestnancom, ktorí reprezentujú firmu pri spoločenských i 
obchodných aktivitách, zamestnancom zamestnávateľských subjektov a pre všetkých, ktorých 
úspech závisí od schopnosti a zručnosti pohybovať sa v spoločnosti, nadväzovať kontakty, 
efektívne rokovať a reprezentovať. Po absolvovaní odborného kurzu účastníci získajú 
predpoklady pre správanie sa v záujme profesionálneho reprezentovania zamestnávateľa na 
domácich i medzinárodných fórach podľa všeobecne prijateľných zásad diplomatického 
protokolu a spoločenskej etikety. Každý výučbový blok končí záverečným testom, 
vyhodnotením a odovzdaním certifikátu. 
 

5. Slovenský jazyk ako cudzí jazyk - pripravujeme 
V posledných rokoch pribúda záujemcov zo zahraničia, ktorí majú možnosť získať 
vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole v Sládkovičove. Z tohto dôvodu sme zostavili na 
základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky vzdelávací program 
Slovenský jazyk pre cudzincov – jazykový kurz v kontaktnej/prezenčnej forme pre I., II. 
i III. stupeň, ktorý zahŕňa obsah, ciele i metódy jazykového vzdelávania pre cudzincov 
zodpovedajúce jednotlivým úrovniam Spoločného referenčného rámca pre jazyky v úrovniach 
A1, A2, B1, B2, C1, C2, ako aj jednotlivé kritériá hodnotenie jazykovej kompetencie.  
V procese výučby sa bude uplatňovať moderný komunikačný prístup a komunikačná 
metodológia, ktorá spočíva na tom, že jazyk sa vyučuje ako komunikácia s cieľom dosiahnuť 
vysokú úroveň komunikačnej kompetencie v príslušnom jazyku. V praxi to znamená 
programové uplatňovanie a implementáciu všetkých princípov komunikačného prístupu. 
Medzi nimi má dominantné postavenie rozvoj komunikačných zručnosti ( počúvanie 
s porozumením, hovorenie, čítanie, písanie, preklad), ktoré ako celok reprezentujú 
mnohostranné používanie jazyka. Študijný program je dvojsemestrový a končí vykonaním 
záverečnej skúšky a získaním certifikátu. 
 

6. Študijný program MSc a MBA - pripravujeme 
Vysoká škola Danubius v spolupráci so Slovakian Manager Academy s.r.o. pripravuje 
exkluzívny študijný program formou diaľkového štúdia kombinovaného s prezenčnými 
seminármi s možnosťou získať medzinárodne uznávaný akreditovaný titul MSc (Master of 
Science). Štúdium je garantované medzinárodne uznávanou univerzitou IPE v Paríži. Štúdium 
je rozdelené ako MSc TOP UP (2 moduly), ktoré je určené absolventom ukončeného 
magisterského štúdia a MSc FULL-program (12 modulov) pre všetkých záujemcov 
s ukončeným stredoškolským alebo bakalárskym štúdiom. V spolupráci s SMA pripravujeme 
aj študijný program MBA. 
 

7. Právne minimum pre manažérov - pripravujeme 
Vysoká škola Danubius pripravuje 2-semestrálny študijný program ukončený certifikátom pre 
všetkých manažérov, podnikateľov a širokú verejnosť, ktorí so chcú rozšíriť svoje vedomosti 
z oblasti obchodného, hospodárskeho, finančného a pracovného práva pod názvom – Právne 
minimum pre manažérov.  
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 
školy 
 
Fakulta práva Janka Jesenského 
 

Okrem štandardnej publikačnej aktivity našich pedagógov vydáva Fakulta práva Janka 
Jesenského každoročne  tri druhy zborníkov:  
1. Zborník určený mladým doktorandom Fakulty práva – cieľom tohto zborníka je aspoň raz 

ročne vytvoriť priestor pre študentov tretieho stupňa vzdelávania tak, aby mohli svoje 
čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti prezentovať aj vo forme recenzovaného 
príspevku vo fakultnom zborníku 

2. Zborník Acta Iuridica Sladkoviciencia je pravidelným recenzovaným súhrnom príspevkov 
a právnických štúdií všetkých pedagógov Fakulty práva Janka Jesenského.   

3. Tretí zborník (resp. zborníky) vydáva Fakulta práva Janka Jesenského v nadväznosti na 
každú konferenciu, ktorú fakulta v príslušnom roku organizuje. 

O uvedené zborníky je záujem v odbornej verejnosti a zároveň slúžia aj ako učebná pomôcka 
pri výučbe denných aj externých študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, 
ale aj doktorandského štúdia. 
 
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 
 

Gestorským pracoviskom, ktoré zabezpečuje realizáciu v študijnom programe Verejná 
politika a verejná správa je Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky. 

Tvoriví pracovníci zúčastňujúci sa na výučbe predmetov v rámci študijného programu 
Verejná politika a verejná správa sa výrazne podieľajú na výskumnej činnosti VŠS. 

Verejná politika a verejná správa patrí k najmladším vedným prierezovým disciplínam 
v oblasti spoločenských vied. Skúmanie verejnej politiky a verejnej správy syntetizuje 
a využíva najnovšie teoreticko-metodologické poznatky rôznych spoločenských vied. Verejná 
politika a verejná správa si buduje vlastný pojmový a metodologický aparát na identifikáciu 
procesov spravovania vecí verejných. 

Verejná politika a verejná správa je v krajinách Európskej únie aj v ostatnom svete 
konštituovaným vedným odborom so širokým interdisciplinárnym záberom, ktorý nie je 
možné zastúpiť, alebo redukovať príbuznými odbormi. Výskum verejnej politiky a verejnej 
správy je na Slovensku napriek tomu ešte iba na začiatku. 

Verejná politika a verejná správa prekračuje hranice špecifického poznania 
jednotlivých vedných disciplín a cez identifikáciu problémov sa snaží o poznanie  a hľadanie 
ciest ako efektívne spravovať v praktickom živote štát, región, obec či záujmové samosprávy 
v občianskej spoločnosti.  

Prístup k verejnej politike a verejnej správe sa teda nachádza na škále od základného 
výskumu, s vysokou úrovňou abstrakcie, smerom k prepracovanejším empirickým 
analytickým štúdiám. Uplatňuje sa porovnávací výskum až po praktické aplikácie 
bezprostredne vstupujúce do politickej a správnej komunikácie a rozhodovania vo verejnom 
priestore.  

Fakulta sa snaží aj cez rôzne parciálne úlohy a ich plnenie dosiahnuť kvalitatívny posun 
vo vedecko-výskumnej oblasti a preto vyvíja kroky v nasledovných oblastiach: 

 
1. Vybudovanie kvalitnej personálnej vedecko-výskumnej základne.  
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2. Snaha o získanie prínosných grantových schém EÚ. 
3. Prehlbovanie domácej, ale predovšetkým zahraničnej vedecko-výskumnej 

databázy kooperujúcich  inštitúcií. 
4. Snaha o prezentáciu výsledkov výskumu v renomovaných knižničných 

a informačných zdrojoch. 
5. Aplikačná rovina implementovať poznatky získané výskumom vo vzdelávacom 

procese.    
 
Výskum v oblasti verejnej politiky a verejnej správy vychádza jednak z všeobecných 

potrieb školy ako celku, ale reflektuje aj potreby postupného skvalitňovania výchovno-
vzdelávacieho procesu a možno z väčšej časti rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 

 
1. Verejná politika, 
2. Verejná správa (štátna správa, územná samospráva a záujmová samospráva). 
 
Verejná politika 
 
Systémové celospoločenské zmeny na Slovensku spôsobili, že sa do tvorby  

a implementácie rozhodnutí o verejných záležitostiach zapájali rôzni aktéri verejného, 
súkromného a neziskového sektora. Tieto zmeny sa uskutočňujú postupnou demokratizáciou 
politického systému. Slovensko je na začiatku formovania svojej verejnej politiky. Verejná 
politika je ako teoretický odbor výrazne medziodborovou disciplínou. Vyčlenenie predmetu 
a metód verejnej politiky umožňuje bližšie objasniť jej postavenie v systéme spoločenských 
vied. Verejná politika ako veda sa bude ďalej vyvíjať a všetky kroky tohto vývoja bude nutné 
neustále systematicky analyzovať a vyhodnocovať pre optimalizáciu politických 
rozhodovacích procesov. Toto smerovanie je aj v vo výskumnej a publikačnej a tvorivej 
činnosti pracovníkov katedry v oblasti verejnej politiky. 

 
Verejná správa 
 
Dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti je spôsob organizácie a spravovania 

štátnych a samosprávnych inštitútov. Verejná správa analyzuje procesy prebiehajúce vo 
verejnej správe a uskutočňuje analýzu vzniku nových funkcií vo verejnej správe. Vo 
všeobecnosti sa verejná správa zaoberá aj budovaním samosprávnych systémov, činnosťou 
štátnych, samosprávnych a iných verejnoprávnych orgánov. Verejná správa ako teoretický 
odbor na rozdiel od skúmania verejnej správy právnymi a ekonomickými vedami sa 
sústreďuje na proces ako celok a snaží sa o vedecké zovšeobecnenie týchto procesov. Výskum 
verejne správy sa zameriava na zlaďovanie kompetencií, právomocí a finančných zdrojov 
s cieľom aktivovať verejnosť na demokratických princípoch verejne politiky.  

 
Hlavné smery výskumnej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy 
 

Vedecký výskum v oblasti verejnej správy sa orientuje najmä na hľadanie riešenia otázok, 
ktoré súvisia s efektívnym fungovaním modelu štátnej správy a samosprávy v podmienkach 
procesov globalizácie. V modernom politickom systéme disponuje štátna a verejná správa 
s uplatňovaním princípu subsidiarity s množstvom bežných i originálnych kompetencií. Do 
popredia sa dostáva otázka ako riadiť tento zložitý systém a to vedie k snahe smerovať 
výskumné aktivity k hľadaniu účinných metód manažovania inštitúcií pôsobiacich vo 
verejnom sektore. Cieľom tohto výskumu je: 
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- Nájsť a overiť metódy používané na viacerých úrovniach výkonu právomocí, ktoré 
zvyšujú pri politickej decentralizácii podiel občanov a volených zástupcov na správe 
vecí verejných, 

- popísať a vyhodnotiť postupy používané v systéme decentralizácie moci, 
- nájsť model pre možnosti optimalizovanie fungovania fiškálnej decentralizácie 

v podmienkach SR 
- vyhodnotiť resp. optimalizovať procesy fungovania zmiešaného modelu ekonomiky, 

vyvažovať vzťahy súkromného a verejného sektoru. 

     Elementárne úlohy FVPaVS VŠS sa zameriavali v období rokov 2006-2013 k naplneniu 
nasledovných cieľov: 

• Zabezpečiť, prípadne sa  podieľať aj na zlepšení fungovania kvalitatívnej stránky 
fakulty pred najbližšou komplexnou akreditáciou a evaluáciou, na úrovni dobrej 
hodnotiacej kategórie v príslušnej oblasti výskumu 

• stabilizovať fakultu  z hľadiska vedeckovýskumného profilu programovo 
i personálne 

 
 V rámci týchto priorít boli uplatnené všeobecné princípy posudzovania personálneho 
zloženia pracovísk, vychádzajúc z kritérií akreditácie a evaluácie univerzít v SR. Boli to: 
 

• potrebná personálna erudícia konkrétnych pedagogických pracovníkov, ich dosiahnutý 
kvalifikačný stupeň – vedecko-pedagogický titul a akademický titul v príslušnom 
odbore daného pracoviska, 

• osobná angažovanosť, prípadne garantovanie študijného programu, 
• kvalita a hodnota požadovaných výstupov pre hodnotiace procesy predovšetkým pre 

systém komplexnej akreditácie (výstupy publikačnej činnosti podľa príslušnej 
kategorizácie, grantové schémy), 

• ohlas a status vo vedeckej komunite, najmä citácie, pozvané prednášky, členstvo 
v redakčných radách odborných periodík, členstvo v rôznych akademických 
komisiách a výboroch, 

• kvalitatívna stránka pedagogickej činnosti sledovaná cez spätnú väzbu od študentov, 
tvorba ŠP, úspešné vedenie záverečných prác, 

• perspektívy osobného odborného rastu a dynamika rozvoja odbornej činnosti 
v zameraní potrebnom pre dané pracovisko. 

 
Fakulta sociálnych štúdií podala v roku 2013 dva projekty so žiadosťou o grant. 

Jeden projekt bol v rámci VEGY: Nezamestnanosť – závažný sociálny problém minulosti 
i súčasnosti. Teoretická analýza v aplikácii na využitie teórie pre sociálnych pracovníkov. 
Druhý projekt bol v rámci KEGY - Elektronická učebnica teórie sociálnej práce. I napriek 
kladným hodnoteniam obidvoch grantových projektov FSŠ grantový príspevok na riešenie 
navrhnutej problematiky nedostala.  

FSŠ iniciovala založenie celoškolského vedecko-odborného časopisu Revue 
spoločenských a humanitných vied. Pedagógovia FSŠ sú členmi redakčnej rady časopisu. 
Publikačnú činnosť pedagógov FSŠ eviduje KIEVS VŠS.  

V roku 2013 boli na Fakulte sociálnych štúdií novo kreované aj ďalšie orgány 
akademickej samosprávy, ktorými sú Akademický senát FSŠ,  Vedecká rada FSŠ a 
Disciplinárna komisia FSŠ pre študentov. Funkčné obdobie členov končí v roku 2017. 

Akademický senát FSŠ zasadal v roku 2013 štyrikrát a schvaľoval rozvojové činnosti 
FSŠ a vnútorné predpisy FSŠ. Vedecká rada FSŠ sa zišla v roku 2013 dvakrát a schvaľovala 
dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy. Ďalej 
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schvaľovala odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3). Schválila na návrh predsedu vedeckej rady fakulty 
rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.  
 
 
Ústav cudzích jazykov a odbornej komunikácie  
 
Hodnotenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti  
 
1.Poslanie ústavu  
 

Hlavným poslaním Ústavu cudzích jazykov a odbornej komunikácie je poskytovať 
kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v troch 
cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných 
spoločenskovedných disciplín. Ústav zabezpečujú výučbu cudzieho jazyka a odbornej 
komunikácie na všetkých fakultách Vysokej školy v Sládkovičove. 

Koncepcia Ústavu jazykov a odbornej komunikácie  vychádza z analýzy vzdelávacích 
cieľov, na ktoré sa Ústav zameria. Jeho cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej 
spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné 
kritériá  pôsobenia v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných 
spoločnostiach i domácich firmách a absolventi VŠS budú pripravení v súlade s jeho 
profilom. Vyznačujú sa dobrou komunikatívnou kompetentnosťou vo viacerých jazykoch 
(podľa záujmu nemecký, anglický či ruský), ako  aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté 
poznatky v praxi. 

Interdisciplinárny charakter štúdia radí Ústav cudzích jazykov a odbornej komunikácie 
medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie,  ktoré reagujú na odlišné podmienky 
v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná 
a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním Ústavu a vytvára podmienky na 
umocnenie jej poslania.  

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie 
a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike  patrí k  črtám výchovno-
vzdelávacieho procesu, ktoré umožnia absolventom širokospektrálne uplatnenie na 
pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. 
multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho 
súčasnému trendu. 
 
2. Personálne zabezpečenie  
 

Ústav pozostával zo 7 pracovníkov. Jeho kvalifikačné zloženie je nasledujúce:  
1 profesor (R.Repka), 2 docenti ( A. Harajová, A. Pčolinská, t.č. MD), a 4 odborní asistenti 
s titulom PhD. ( J. Kuchárová, J. Spálová, E. Stradiotová, A. Haburová – ext.). V zmysle 
personálnej štruktúry sú vytvorené základné predpoklady na vyučovanie 
anglického, nemeckého a ruského jazyka v rámci bakalárskeho i magisterského študijného 
odboru (Bc., Mgr).  
 
3. Výučba v študijných programoch do septembra 2013 
 
Verejná politika a verejná správa (Bc)  
Ročníky:   1. – 2. ročník – 4 semestre  
Predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk  
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Verejná politika a verejná správa (Mgr)  
Ročníky:   1. – 2. ročník – 4 semestre  
Predmety: odborná komunikácia v anglickom jazyku, odborná komunikácia v nemeckom 
jazyku, odborná komunikácia v ruskom jazyku  
Sociálna práca (Bc)  
Ročníky:  1. – 2. ročník – 3 semestre  
Predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk  
 
Sociálna práca (Mgr)  
Ročníky: 1. ročník – 2 semestre  
Predmety: odborná komunikácia v anglickom jazyku, odborná komunikácia v nemeckom 
jazyku  
 
Právo (Bc)  
Ročníky:  1. ročník (LS) – 2. ročník (ZS) – 2 semestre  
Predmety: štylistika anglických právnych textov, štylistika nemeckých právnych textov, 
štylistika ruských právnych textov. 
 
Výučba v študijných programoch od akademického roku 2013/2014 
 
Verejná politika a verejná správa (Bc)  
Ročníky: 1. a 2. Roč. Bc. – Odborná komunikácia v cudzom jazyku (ZS) 
                                             denní a externí 
Právo (Bc)  
Ročníky:  1. ročník (LS) – 2. ročník (ZS) – 2 semestre  
Predmety: štylistika anglických právnych textov, štylistika nemeckých právnych textov, 
štylistika ruských právnych textov. 
 
4. Uplatňovanie nových koncepcií a metód vo vyučovacom procese  
 

V procese výučby sa uplatňuje moderný komunikačný prístup a komunikačná 
metodológia, ktorá spočíva na tom, že CJ sa vyučuje ako komunikácia s cieľom dosiahnuť 
vysokú úroveň komunikačnej kompetencie v príslušnom CJ. V praxi to znamená programové 
uplatňovanie a implementáciu všetkých princípov komunikačného prístupu. Medzi nimi má 
dominantné postavenie rozvoj a upevňovanie komunikačných zručnosti, ktoré ako celok 
reprezentujú mnohostranné používanie jazyka, ako aj diskurzných a strategických 
kompetencii. V rámci magisterského štúdia je možné venovať zvýšenú pozornosť aj 
systemizácii gramatiky a ďalších jazykových prostriedkov a hlavne odbornej komunikácii 
podľa študijného zamerania študenta. Podľa našich zistení, takýto prístup nachádza priaznivý 
ohlas medzi študentmi. 

 
5. Vedeckovýskumná činnosť 
 

Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisela so 
základným poslaním Ústavu a vytvárala podmienky na umocnenie jej poslania. 
Vedeckovýskumná činnosť bola jednou z prioritných aktivít zameranou na efektívne 
prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom, na podporu odborného rastu členov 
Ústavu. Vedecko-výskumná orientácia pokrývala široké spektrum spoločenských, právnych a 
sociálno-zdravotníckych vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti 
inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. V hodnotenom období 
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v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti boli na Ústave dosiahnuté 
dobré výsledky a v porovnaní s uplynulým obdobím rastúcu tendenciu. Trend získavania 
finančných prostriedkov z domácich grandov (KEGA, VEGA) pokračoval aj v hodnotenom 
období roku 2013, napriek tomu neúspešne. Členovia Ústavu sa v rámci vedecko-výskumnej 
činnosti venovali problematike uplatnenie nových informačno-komunikačných technológií do 
vyučovacej praxe a výskumu v oblasti interkultúrnej kompetencie študentov VŠ.  
 
6. Publikačná činnosť 
 
Pracovníci Ústavu mali rozsiahlu publikačnú činnosť, ktorá zahrňovala rôzne štúdie, odborné 
články v časopisoch a zahraničných konferenčných monografiách. Publikačná činnosť je 
rezultátom vedecko-výskumnej práce, ktorú pracovníci Ústavu systematicky uskutočňovali. 
Ich publikačná činnosť bola viac než porovnateľná v porovnaní s odbornými katedrami 
anglistiky a germanistiky na štátnych univerzitách. Ústav súčasne vydával odborný časopis 
pod názvom Fórum cudzích jazykov, ktorý si už získal dobré meno. 
 
7. Domáca i zahraničná spolupráca  

 
Pracovníci Ústavu spolupracovali s inými vysokými školami doma i v zahraničí formou 
účasti  v komisiách pre doktorandské štúdium ( prof. Repka, Filozofická fakulta v Ostrave), 
formou posudzovania rigoróznych, doktorských dizertácií a habilitačných prác ( prof. Repka, 
FF PU, FF UK, FF Rzeszow, doc. Harajová PF TU), ako aj formou redigovania a 
posudzovania zborníkov ( prof. Repka, ATH Bielsko-Biala, Poľsko, doc. Harajová, Wyższa 
Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 
Poľsko).  
 
Dňa 8.9.2013 došlo k zlúčeniu Ústavu cudzích jazykov a odbornej komunikácie s Katedrou 
cudzojazyčnej komunikácie na Fakulte práva Janka Jesenského VŠS. 
 
 
VI. Habilita čné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 
 
Vysoká škola v Sládkovičove nemá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
priznané práva na habilitačné konania a na konania na vymenúvanie profesorov.  
 
VII. Zamestnanci vysokej školy 
 

Základným predpokladom  úspešného vzdelávacieho a výskumného procesu je 
priaznivá kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov vysokej školy ,ktorej trvalým 
záujmom je predovšetkým neustále zvyšovanie kvalitatívnej úrovne  zamestnancov.  
VŠ sa v oblasti ľudských zdrojov zameriava na naplnenie týchto kvalitatívnych požiadaviek 
a kritérií s cieľom jej ďalšieho úspešného smerovania a uskutočnenia zámerov, ktoré si 
v ďalšom období pod jej novým vedením určila. Aj prostredníctvom výberových konaní 
na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, organizovanými VŠ v zmysle Zákona 
o vysokých školách č.131/2002 Z.z. v platnom znení, je možné tieto požiadavky napĺňať  
priaznivým korigovaním kvalifikačnej i vekovej úrovne zamestnancov, ktorá tvorí limitné 
kritériá pre akreditovanie a priznanie práv výchovy v študijných programoch. 
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V minulom roku bolo vysokou školou zrealizovaných celkovo 11 výberových konaní 
na všetky pracovné pozície, vrátane funkcií profesorov a docentov. Priemerný počet 
uchádzačov bol 1,8 na obsadzované miesto.  
Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry v r. 2013 nám klesol celkový počet funkčných miest 
profesorov, oproti minulému roku na 14, čo predstavuje  pokles o 8 pozícií, odborných 
asistentov na 33, čo je pokles o 11 pracovných miest. Miesta docentov sú obsadené 23 
pedagógmi, čo predstavuje pokles o 4 prac. pozície oproti predchádzajúcemu roku. U učiteľov 
bez vedeckej hodnosti, v počte 10, poklesol stav o 2 pracovné pozície. Tento výsledok sa 
opiera o novú organizačnú štruktúru prijatú v tomto roku novým vedením vysokej školy. 
Celkový počet zamestnancov, v trvalom pracovnom pomere v uvádzanom roku, tvoril 80 
pedagógov, z toho 51 mužov. 
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov bola v tomto akademickom roku 
nasledujúca: 
profesori 18,3%, docenti 27,3%, odborní asistenti s PhD. a CSc. 43,2%, asistenti bez vedeckej 
hodnosti 11,1%. 
Priemerný vek jednotlivých kategórií vedecko-pedagogických pracovníkov je nasledovný: 
profesori 62,14 rokov, docenti 50,87 rokov a odborní asistenti 42,21 rokov. 
 
 
Príloha Tab. č. 9, 10. 
 

 
VIII. Podpora študentov 
 
 

Vysoká škola v Sládkovičove poskytuje študentom okrem sociálnych štipendií aj 
motivačné štipendiá. 
 Motivačné štipendiá sa rozdelili na: 

a) motivačné štipendium za vynikajúce splnenie študijných povinností a 
b) motivačné štipendium za vynikajúce výsledky vo výskume. 

 
Vysoká škola v Sládkovičove má vychádzať v ústrety svojim poslucháčom. V snahe 

o zlepšovanie kvality systematicky rozširuje knižnicu v spolupráci s pedagógmi pôsobiacimi 
na VŠ a sleduje najnovšie trendy. Pre študentov má vytvorené internátne ubytovanie. Každý 
pedagóg okrem priamej výučby informuje študentov o možnostiach individuálnych 
konzultácii. Konzultačné hodiny sú zverejnené na stránke každej fakulty. 
 
 
IX. Podporné činnosti vysokej školy 
 
Informačný systém školy bol postupne budovaný počas fungovania školy: 

- vybudovali sme v nových priestoroch školy na Richterovej ulici celoškolskú počítačovú sieť 
na báze metalického vedenia - štruktúrovanej kabeláže, 

- prepojili sme počítačovú sieť rektorátu vysokej školy na ul. Fučíkovej rádiofrekvenčným 
prenosovým systémom v duplexnej prevádzke s objektom vysokej školy na ul. Richterovej, 

- vybavili sme jednotlivé fakulty a celoškolské pracoviská výpočtovou technikou potrebnou pre 
administratívnu činnosť a vyučovací proces, 

- vybudovali telekomunikačnú sieť, nainštalovali novú digitálnu programovateľnú ústredňu 
s diaľkovým dohľadom, 
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- vybudovali zabezpečovací systém objektov na Richterovej ulici s výstupom na pult 
centralizovanej ochrany, 

- vybudovali sme klimatizovanú centrálnu serverovú miestnosť na Richterovej ulici a vybavili 
systémom BLADE od spoločnosti HP, ktorý nám umožňuje postupne (podľa potreby) 
rozširovať kapacitu serverov až na 16 ks, 

- vybudovali sme počítačovú učebňu s 49 PC, 
- vybavili sme 6 veľkých učební pevne zabudovanými didaktickými pomôckami – dátové 

projektory, elektricky ovládané premietacie plátna, ozvučenie špecializovanými zvukovými 
pultmi, 

- pre vyučovací proces sme zabezpečili notebooky a dátové projektory pre mobilitu pri 
prednáškovej činnosti v ostatných učebniach školy, zabezpečili sme spätné projektory, 

- zaviedli sme databázový systém pre vedenie prehľadov o jednotlivých ročníkoch štúdia 
(evidenciu uchádzačov o štúdium, študentov až po ukončenie štúdia), 

- zabezpečili sme softvérové vybavenie pracovných staníc a serverov školy prostredníctvom 
systému CAMPUS, ktorý prevádzkujeme už po druhom predĺžení základnej zmluvy (v trvaní 
troch rokov), 

- zaviedli sme do prevádzky Exchange server pre e-mailovú komunikáciu všetkých 
vysokoškolských učiteľov a zamestnancov školy, 

- škola za pomoci spoločnosti EMTEC nainštalovala terminál a zriadila možnosť vybaviť našich 
poslucháčov kartami – preukazmi študenta – systému ISIC/ITIC. 

- spustili sme prevádzku webovej stránky školy, počas piatich rokov sme už dvakrát menili 
dizajn a funkčné možnosti webových stránok školy (v súlade s postupným vznikom fakúlt 
VŠ), 

- formou outsorsingu sme na škole zaviedli osvedčený informačný systém AIS2 v spolupráci 
s UPJŠ Košice, 

- v knižnici vysokej školy sme inštalovali knižničný informačný systém KIS, 
- zriadili sme Edičné stredisko školy, zabezpečujeme fotokopírovacie a rešeršné služby 

knižnice, 
- škola sa vybavila softvérom pre vedenie evidencie záverečných prác, 
- na základe požiadavku ministerstva školstva sme inštalovali programové vybavenie pre 

overovanie záverečných prác v Centrálnom registri záverečných prác, 
- buduje sa zrýchlený prenos dát pre významné aktivity učiteľov a študentov. 

 
Zámerom školy je nájsť vhodný spôsob ďalšieho zvyšovania rýchlosti pripojenia do Internetu, 
rozšíriť kapacitné možnosti Edičného strediska, využiť naplno možnosti akademického 
informačného systému v spojitosti so zavádzaním informačného systému MŠ a akreditačnej 
komisie, v oblasti štatistického vykazovania – tak aby sme znížili prácnosť ich spracovania. 
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X. Rozvoj vysokej školy 
 

Jednoznačným zámerom školy a vedenia je urobiť všetko preto, aby sa škola dostala  
do výrazne viditeľnej rozvojovej fázy. Na to je potrebná optimalizácia personálneho 
obsadenia, a to či už z hľadiska počtu zamestnancov alebo ich štruktúry vrátane optimalizácie 
niektorých organizačných útvarov.  

Škola taktiež pripravuje nové študijné programy a chce výrazne rozšíriť portfólio ich 
ponuky voči externému prostrediu, pripraví akreditačné spisy v odboroch, kde bude 
pochopiteľne akceptovateľný garant (garanti), a ktoré by mohli mať aj spoločenskú 
akceptáciu.  

To, čo chce byť a bude pre Vysokú školu v Sládkovičove typické v aktuálnej etape, 
bude reprezentované maximálnou snahou nových vlastníkov a vedenia o jej dôstojné 
pôsobenie vo vysokoškolskom svete. Chceme urobiť subjektívne všetko, čo je v našich silách, 
aby sme naozaj s maximálnym úsilím ale pritom realisticky a nie s nejakým romantickým 
optimizmom posunuli školu ďalej. Treba však aj pri pravidelných hodnoteniach plnenia 
stratégie identifikovať to, čo sa prípadne zanedbalo v subjektívnej polohe a čo školu 
ovplyvňuje či už pozitívne alebo negatívne objektívnymi vplyvmi.  

Globálnym hendikepom súkromných vysokých škôl je absencia čo i len minimálneho 
financovania zo štátneho rozpočtu, čo je v porovnaní s verejnými vysokými školami 
významným diferenciačným faktorom.  

Vysoká škola v priebehu roka 2013 vytvárala vhodné platformy pre ďalšie negociácie 
so zahraničnými univerzitami za účelom výkonu programu ERASMUS. 

 
Stav výpočtovej techniky a ostatných informačných technológií na Vysokej škole 
v Sládkovičove 

 
Vysoká škola v Sládkovičove zabezpečuje proces výučby z pohľadu súčasnej informačnej 
spoločnosti využívaním všetkých informačných technológií. 
 
Celkový stav výpočtovej techniky možno rozčleniť do troch základných okruhov: 
 
Prvý okruh tvorí počítačová sieť a jej funkčnosť, ktorá sa skladá zo serverovne 
s licencovaným programovým vybavení MS Windows 2003, MS Windows 2007, MS Office 
ver. 2010, Exchange MS 2010. Správca počítačovej siete zabezpečuje funkčnosť počítačovej 
siete. Celá vysoká škola je pokrytá počítačovou sieťou, pričom sa člení na 2 segmenty: 
zamestnanecký (chránený) a študentský (voľnejší). 
 
Vysoká škola disponuje Akademickým informačným systémom AIS2 (AIS2 - komplexný 
informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov 
vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ) - správca Akademického 
informačného systému AIS2, ktorý zabezpečuje jeho funkčnosť a aktuálnosť. 
 
Vysoká škola v Sládkovičove disponuje:  
- počítačmi zabezpečujúcimi chod administratívy s prístupom do počítačovej siete,  
- počítačmi zabezpečujúcimi funkčnosť študijných oddelení s prístupom do počítačovej siete 
a do Akademického informačného systému AIS2, 
- počítačmi na jednotlivých katedrách s prístupom do počítačovej siete a do AISu. 
 
V škole je k dispozícii tiež WiFi  pre zamestnancov i študentov v priestoroch školy. 
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Súčasťou školy je tiež počítačová učebňa, v ktorej prebieha výučba predmetov s využívaním 
výpočtovej techniky. Prednáškové miestnosti a seminárne miestnosti resp. posluchárne sú 
vybavené výpočtovou technikou, najmä meotarmi a tiež dátovými projektormi vo veľkých 
prednáškových miestnostiach.  
 
Súčasťou vybavenia počítačovej učebne na Fakulte práva Janka Jesenského VŠS je aj vstup 
do Právneho informačného systému ASPI (komerčný informačný systém), ktorého využívanie 
je v rámci výučby povinného predmetu ,,Právna informatika“ študentov I. ročníka 
bakalárskeho stupňa prístupné s pravidelnou štvrťročnou aktualizáciou. 
V rámci vybavenia právnymi informačnými systémami je prístup jednotlivých pedagogických 
pracovníkov k právnym informačným systémom (elektronická zbierka zákonov) zabezpečený 
priradením príslušných hesiel na vstup do týchto systémov: 

Prístup k právnym informačným systémom je neoddeliteľnou súčasťou pedagogickej 
činnosti pedagógov Fakulty práva Janka Jesenského. Právny informačný systém EPI je 
komerčný informačný systém, ktorý má dve časti, a to bezplatné informácie a platené 
produkty, ktoré sú viazané na časový prístup s využitím kreditov Prostredníctvom EPI je 
umožnený prístup k jej súčastiam, ako sú Zbierka zákonov a úplné znenia zákonov, 
Komentáre, Finančný spravodajca i Judikáty. 

Právny informačný systém ASPI, komerčný informačný systém, ktorého využívanie je 
na základe prístupového hesla pre jednotlivých pedagogických pracovníkov s pravidelnou 
aktualizáciou štvrťročne. 

Právny informačný systém JASPI – (Jednotný automatizovaný systém právnych 
informácií), ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti SR - on-line prístup - ako 
otvorený nekomerčný informačný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému 
zdroju právnych informácií; možnosť využívania neobmedzená. 

Právny systém EUR-Lex - on-line prístup je bezplatný a mnohojazyčný prístup 
k právnym predpisom Spoločenstva prostredníctvom internetovej stránky EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu), ktorej možnosť využívania neobmedzená. Umožňuje komplexný 
prístup k európskemu právu, poskytuje prostriedky na listovanie, umožňuje bezplatný prístup 
ku všetkým typom dokumentov  vo formátoch: HTML, PDF, WORD a TIF, ktoré sú 
dostupné vo všetkých dvadsiatich jazykoch. 
 
Fakulta práva Janka Jesenského VŠS 

Napriek tomu, že súkromné vysoké školy nie sú dotované finančne a to ani 
minimálnou čiastkou, Fakulta práva Janka Jesenského svoje snahy orientuje aj na možnosť 
získať určité finančné prostriedky z existujúcich  grantových agentúr. Treba však konštatovať, 
že je to márna snaha, nakoľko akékoľvek podnety a žiadosti o granty pre riešiteľov zo 
súkromných vysokých škôl sú nedostupné. Na druhej strane by to však nemal byť negatívny 
prvok pri hodnotení v rámci akreditácie takejto vysokej školy najmä preto, že ide o súkromné 
vysoké školy, ktorých majiteľmi sú podnikateľské subjekty, a podnikateľský subjekt nie je 
povinný pri svojej podnikateľskej činnosti zabezpečovať rozvoj vedy a techniky z vlastných 
finančných zdrojov. Práve naopak, ak verejné vysoké školy môžu popri svojom postavení 
a dotáciách zo štátneho rozpočtu podnikať, potom by nemali ani verejné vysoké školy 
dostávať finančné prostriedky na rozvoj vedy, ale by si ich mali v plnej miere uhrádzať zo 
svojej podnikateľskej činnosti. A keďže globálnym hendikepom súkromných vysokých škôl 
je práve absencia čo i len minimálneho financovania zo štátneho rozpočtu, v porovnaní 
s verejnými vysokými školami je to významný diferenciačný faktor.  

Napriek uvedeným skutočnostiam však Fakulta práva Janka Jesenského v oblasti 
riešenia grantov vyvíja príslušnú grantovú aktivitu. Už aj  vzhľadom na vzťah rezortu 
k súkromným vysokým školám v danom prípade ide o snahu zaťaženú vyššie uvedenými 
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prvkami. Aj z tohto dôvodu realizuje Fakulta práva Janka Jesenského viaceré interné granty 
a výskumné úlohy. 

Fakulta práva Janka Jesenského naďalej urobí vzhľadom k mimoriadne kvalitnej 
kvalifikačnej štruktúre všetko preto, aby v dohľadnom čase získala právo habilitačných 
a vymenúvacích konaní ako aj právo na poskytovanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
v ďalších študijných programoch. 

V oblasti rozvoja zahraničnej spolupráce Fakulta práva Janka Jesenského aj v roku 2013 
vyvíjala naďalej aktívnu participáciu na spolupráci s Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj 
ako aj s Európskou organizáciou pre verejné právo so sídlom v Aténach, pričom jej cieľom je 
pripraviť priestor a vhodnú základňu pre spoluprácu  so zahraničnými univerzitami najmä 
s cieľom uzavrieť dohody za účelom výkonu programu ERASMUS a realizáciu učiteľských 
i študentských výmenných pobytov. 
 
1. Fakulta práva Janka Jesenského od októbra 2013 postupne pripravuje zabezpečenie 

výučby vybraných predmetov prostredníctvom systému MOODLE tak, aby bola 
zabezpečená on-line komunikácia medzi vyučujúcim a príslušnými študentmi 
bakalárskeho aj magisterského štúdia. 

2. Fakulta práva Janka Jesenského v snahe zabezpečiť výraznejšie  využívanie elektronickej 
komunikácie medzi učiteľom a študentom začala s prípavou E-learningu (dištančného 
vzdelávania).  Zároveň na základe § 60 Zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov, ktorý upravuje formy a metódy e-learningu usiluje sa počnúc 
októbrom 2013 s cieľom pripraviť podmienky a celé materiálne vybavenie na realizáciu e-
learningu počnúc ak. rokom 2014/2015 nasledovne:  
1. vytipovať vhodné predmety, ktorými by sa začalo dištančné vzdelávanie (po dohode 

s vedúcimi katedier), 
2. zabezpečiť prípravu materiálov, osnovu/štruktúru prednášok vrátane elektronickej 

podoby, 
3. pripraviť vhodné programového vybavenie (vhodný softvér) najmä kvôli on-line 

komunikácii, 
4. využiť v podstatnej miere kreativitu pedagogických pracovníkov jednotlivých 

katedier, ktorí už majú skúsenosti s využívaním informačných technológií 
v pedagogickom procese, 

5. zabezpečiť podmienky pre pedagogických pracovníkov, ktorí budú v rámci 
pedagogického procesu participovať na dištančnom vzdelávaní , vrátane osobitného 
financovania a ohodnotenia. 
 

Fakulta práva Janka Jesenského je z hľadiska rozvoja informatizácie spoločnosti a osobitne 
z hľadiska vybavenosti fakulty výpočtovou technikou s priamou dostupnosťou aj pre 
študentov fakulty na veľmi dobrej  úrovni. Snahou nielen vedenia fakulty ale aj 
pedagogických pracovníkov sa výpočtová technika postupne prenáša aj do praktickej výučby, 
do pedagogického procesu s cieľom inovovať prednášky a semináre aj s dostupnými 
informačnými zdrojmi práve prostredníctvom výpočtovej techniky a informačných 
technológií. Organizačné zabezpečenie seminárov, prednášok ale aj odborných konferencií sa 
realizuje v réžii vysokej školy a tej ktorej fakulty (vrátane ich finančného zabezpečenia). 
Fakulta práva Janka Jesenského je naďalej oslovovaná externým prostredím, či už 
z akademickej obce alebo mimo akademickej sféry, v súvislosti s organizovaním konferencií 
a seminárov, na ktorých sa v zmysle svojej špecializácie aktívne zúčastňujú najmä naši 
pedagógovia. 
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Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠS 
 
V rámci rozvoja Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠS je od školského roku 
2013/2014 možnosť absolvovania externej formy štúdia v novootvorenom informačno-
konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných 
odboroch: 
 
Odbor : Verejná politika a verejná správa 
 
Názov študijného programu a jeho zaradenie do skupiny študijných odborov 
a pododborov podľa rozhodnutia MŠ SR č. 2090/2002 zo dňa 16. decembra 2002. 
 
Študijný program Verejná politika a verejná správa je súčasťou študijného odboru 
3.1.7 Verejná politika a verejná správa v I. a II. stupni a je zaradený v podskupine 
Spoločenské a behaviorálne vedy (3.1) v rámci skupiny študijných odborov pod názvom 
Sociálne, ekonomické a právne vedy (3). 
 
I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) 
 
Vysoká škola: Vysoká škola v Sládkovičove 
Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 
Študijný odbor: 3. 1.7 Verejná politika a verejná správa 
Študijný program: Verejná politika a verejná správa 
Stupeň štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia 
Forma štúdia: externá 
Dĺžka štúdia: I. stupeň vysokoškolského štúdia, 3 roky 
Akademický titul: I. stupeň vysokoškolského štúdia: „bakalár“ – „ Bc.“ 
 
II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) 
 
Vysoká škola: Vysoká škola v Sládkovičove 
Fakulta: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 
Študijný odbor: 3. 1.7 Verejná politika a verejná správa 
Študijný program: Verejná politika a verejná správa 
Stupeň štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia 
Forma štúdia: externá 
Dĺžka štúdia: II. stupeň vysokoškolského štúdia, 2 roky 
Akademický titul: II. stupeň vysokoškolského štúdia: „magister“ – „ Mgr.“ 
 
Štúdium prebieha v spolupráci so Vzdelávacou akadémiou J. A. Komenského s.r.o. 
v Trenčíne. 
 

Fakulta sociálnych štúdií prispieva k plneniu poslania vysokej školy a zúčastňovala 
sa na plnení hlavných úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej 
názov. FSŠ rozvíja študijný odbor a zabezpečuje výučbu v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna 
práca a v študijnom programe „Sociálna práca“. V súlade so svojim zameraním vykonáva  
pedagogickú a výskumnú činnosť. 

V roku 2013 Fakulta sociálnych štúdií uzavrela spoluprácu s Politologickým ústavom 
Slovenskej akadémie vied. Ide o spoluprácu pri organizovaní vedeckých konferencií 
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a vydávaní vedeckých zborníkov ako aj spoluprácu v rámci stratégie rozvoja sociálnej 
politiky.  
 
 
XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

Vysoká škola v Sládkovičove v rámci zahraničných aktivít posilňuje medzinárodnú 
spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a organizáciami najmä formou 
medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných 
edukačných a vedeckých projektov. Cieľom dohôd o spolupráci s partnerskými inštitúciami je 
najmä spoločná vedecko-výskumná činnosť, vzájomná výmena študentov a vedecko-
výskumných pracovníkov, ale aj a najmä spoločná organizácia vedeckých podujatí, 
prezentácia výsledkov spoločnej práce a spoločná realizácia a vzájomná výmena publikácií, 
ktorá by mala byť v budúcnosti rozšírená o realizáciu spoločných vedecko-výskumných 
programov vrcholiaca usporadúvaním spoločných vedeckých a odborných konferencií, 
sympózií, seminárov a iných odborných podujatí. Vysoká škola v Sládkovičove má podpísané 
Rámcové zmluvy o spolupráci okrem spomínaných vysokých škôl taktiež s nasledujúcimi 
vzdelávacími inštitúciami: 
 
Azerbajdžan: 
Štátna Univerzita v Baku,  
Diplomatická akadémia v Baku, 
Ekonomická univerzita v Baku, 
 
Česká republika: 
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 
Univerzita Jana Amosa Komenského Praha, s.r.o., 
 
Maďarsko: 
Széchenyi István Egyetemi  Deák Ferenc Állami – És Jogtudományi Kar, 
 
Rusko:  
Inštitút obchodu a práva, Moskva, 
Povolžská štátna technologická univerzita v Joškar Ole, 
 
Taiwan: Soochow University, 
 
Ukrajina:  
Kyjevská univerzita práva, 
Uzhorodská národná univerzita, 
Zakarpatská štátna univerzita v Užhorode. 
 

Vysoká škola v Sládkovičove považuje od svojho vzniku v roku 2005 
internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania za jednu zo svojich priorít a preto vytvára, 
udržuje a rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími 
inštitúciami. Rozvoj medzinárodnej spolupráce Vysoká škola v Sládkovičove považuje za 
jeden z nosných pilierov kvalitatívneho rastu. Od roku 2007 je Vysoká škola v Sládkovičove 
zapojená aj v programe Celoživotného vzdelávania - podprograme Erasmus. Erasmus sa 
zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského 
vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje mobilitu 
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študentov a učiteľov a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v 
krajinách EÚ.  
V rámci programu ERASMUS majú študenti Vysokej školy v Sládkovičove možnosť 
uchádzať sa o výmenný študijný pobyt na týchto partnerských vysokoškolských inštitúciach:  
 
Česká republika: 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 
Vysoká škola finanční a správní, s.r.o. Praha 
Vysoká škola evropských a sociálních studií v Českých Budějovicích 
Vysoká škola politických a spoločenských věd, s.r.o. Kolín 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava 
Západočeská univerzita v Plzni             
 
Poľsko: 
Kielce School of Economics, Tourism and Social Sciences 
Panstwowa Wyżsa Szkota Zawodowa im. Stanistawa Staszica w Pile  
Wyżsa Szkola Bankowa w Poznanu  
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Wyzsa Szkola Zarzadzania  Sosnowiec 
 
Portugalsko:  
Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Barcelos 
 
Rakúsko:  
Universität Salzburg 
 

Na základe Erasmus dohôd sa doteraz realizovali mobility pedagógov na partnerských 
univerzitách v Českých Budejoviciach, Kolíne (ČR) a Kielcoch (Poľsko). V roku 2013 sa 
realizovali mobility študentov na Západočeskej univerzite v Plzni v Českej republike. V roku 
2013/2014 nám vycestovali študenti na študijné pobyty do Portugalska a Rakúska. 
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XII. Systém kvality 
 
 

K elementárnym hodnotiacim kritériám kvality poskytovaného vzdelávania na vysokej 
škole patrí predovšetkým záujem potenciálnych uchádzačov o štúdium. Obsahová náplň 
predmetov ponúkaných fakultami je sekundárnym indikátorom kvalitatívnej stránky školy, 
nakoľko práve predmety tvoriace jadro poznania absolventa študijného odboru sú garantované 
profesormi a docentmi, významnými odborníkmi v danej oblasti. Neoddeliteľnú súčasť 
hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania predstavujú aj materiálno-technické 
podmienky, ktoré dotvárajú svojim charakterom požadovaný edukačný kolorit. (kvalitne 
vybavená študovňa s množstvom bibliografických zdrojov, funkčný akademický informačný 
systém, množstvo dobre vybavených študovní a prístup na internet v akademických 
priestoroch). Spokojnosť študentov s akademickým prostredím je prioritným cieľom 
vzdelávacej politiky Vysokej školy v Sládkovičove a býva veľmi starostlivo sledovaná aj 
prostredníctvom interpersonálnych rozhovorov a stretnutí akademickej obce. Koniec koncov 
tento cieľ musí škola aj systematicky sledovať, chrániť a neustále napĺňať, nakoľko jej 
existenčným kritériom je aj samotné financovanie, ktoré je na rozdiel od verejných vysokých 
škôl závislé od školného, teda platiacich študentov.  
V sledovanom období vysoká škola využívala systém hodnotenia kvality, ktorého kritéria boli 
stanovené Akreditačnou komisiou v súvislosti s  komplexnou akreditáciou vysokých škôl. V 
roku 2011- 2012 sa začali prvé prípravné kroky pre implementáciu európskeho modelu 
hodnotenia kvality EFQM (European Foundation for Quality Management), ktorý je vhodný 
pre súkromné vysoké školy. Vedenie vysokej školy aktívne rozvíja a uplatňuje systém 
hodnotenia kvality a neustále zlepšuje jeho efektívnosť tým, že v rámci vysokej školy 
poukazuje na dôležité plnenie požiadaviek študenta, zákonných požiadaviek a požiadaviek 
aplikačnej praxe. 

VŠS realizuje pravidelné vyhodnocovanie pedagogického procesu študentmi fakulty s 
tým, že v princípe vysoko hodnotia korektný a ústretový prístup pedagógov a mieru odbornej 
prezentácie problematiky zo strany pedagógov. 
 

Preferovaným cieľom vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte verejnej politiky a 
verejnej správy VŠS je príprava kvalitného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a 
zručnosti zodpovedajú  súčasnému stavu vedeckého poznania a sú kompatibilné s 
požiadavkami praxe. Jeho nadobudnuté vzdelanie by malo korešpondovať s očakávanými 
kompetenciami pri výkone povolania v pozícii pracovníka štátnej resp. verejnej správy. Naša 
fakulta má vypracovaný interný systém riadenia kvality ktorý vychádza z vízie dosahovania 
štandardov týkajúcich sa manažérstva kvality. Vedenie Fakulty verejnej politiky a verejnej 
správy kladie dôraz na aktívny rozvoj a uplatňovanie prvkov manažérstva kvality vo 
vertikálnych i horizontálnych úrovniach fungovania organizačnej štruktúry tak, aby 
permanentne dochádzalo k  iniciovaniu procesov zlepšovania vysokoškolského vzdelávania.  
Fakulta vytvára svojou odbornou profiláciou predpoklady uplatniteľnosti absolventov 
primárne v pracovných pozíciách štátnych resp. verejných zamestnancov t.j. pracovníkov 
pôsobiacich vo verejnom sektore. Uplatniteľnosť absolventa stala súčasťou kritérií 
a parametrov kreovania študijného profilu fakulty. Spoločenská situácia nesporne evokuje 
potrebu vzdelávania kvalifikovaných odborníkov pre verejný sektor. Vedenie fakulty si 
uvedomuje, že je potrebné vytvárať podmienky pre efektívne prepojenie s relevantnou 
praxou. V tomto zmysle je zlaďovaný študijný program s požiadavkami praxe v oblasti 
odborovej štruktúry a budovaného kompetenčného profilu študentov. Fakulta verejnej politiky 
a verejnej správy považuje za krátkozraké zužovať vzdelávanie iba na priame pedagogickú 
agendu. Intelektuálny potenciál fakulty by mal prinášať hmatateľnú spoluprácu s praxou a 
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vytvorenie spätnej väzby vďaka ktorej bude dochádzať k aktualizácii informácií. Fakulta si za 
relatívne krátku dobu trvania svojej existencie vytvorila funkčný systém väzieb s praxou. 
 

V rámci zabezpečovania systému kvality na Fakulte sociálnych štúdií  sa dvaja 
zamestnanci FSŠ zúčastnili akcií organizovaných ÚNMS SR:  
- Školenie o modeloch kvality EFQM a CAF v dňoch 21. — 22. februára 2013 a  
- Konferencia Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila dňa 3. decembra 
2013. Program konferencie bol rozdelený do troch blokov, ktoré ponúkli širokú škálu 
prednášok odborníkov z rôznych oblastí verejnej správy, od štátnej správy, cez samosprávu, 
zdravotníctvo až po sociálne služby. 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD. dekanka FSŠ VŠS je členkou pracovnej skupiny 
Slovenskej spoločnosti pre kvalitu “Školstvo a vzdelávanie“, ktorá je koordinátorom rozvoja 
kvality na vysokých školách.  
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XIII. Kontaktné údaje 
 
Vysoká škola v Sládkovičove 
Fučíkova ul. 269 
925 21  Sládkovičovo 
www.vssladkovicovo.sk 
IČO: 36 264 113 
DIČ : 2021886955 
 
 
XIV. Sumár  

 
So vstupom Slovenska do Európskej únie dramaticky narástol význam 

vysokoškolského vzdelávania pre potreby výkonu rôznych činností štátu na domácej, ako aj 
medzinárodnej úrovni v súvislosti s našim členstvom v tomto supranacionálnom spoločenstve. 
Veľmi rýchlo rástol dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo pripravenej 
pracovnej sile v každom regióne štátu. Preto aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky, v ktorom sa pre oblasť vysokého školstva uvádza, že „Za súčasť 
diverzifikácie a vytvárania súťaživého prostredia vláda pokladá aj vznik kvalitných 
súkromných vysokých škôl“, bol schválený zámer založiť súkromnú vysokú školu 
neuniverzitného typu - Vysokú školu v Sládkovičove (VŠS). Zriadením tejto vysokej školy sa 
rozhodnutím vlády SR od roku 2005 v regióne Sládkovičova poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Verejná politika a verejná 
správa v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa, Sociálna práca v študijnom 
odbore 3.1.14 sociálna práca a od roku 2006 i v študijnom programe Právo v študijnom 
odbore 3.4.1. právo a to v dennej aj externej forme štúdia, od roku 2009 i v doktorandskom 
stupni štúdia v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo v externej forme štúdia. 
Vytvorili sa tak podmienky na napĺňanie spoločenskej potreby pracovníkov štátnej a verejnej 
správy práve v období po vstupe SR do Európskej únie, ale taktiež aj podmienky na 
všeobecné uspokojovanie záujmu uchádzačov o vysokoškolské štúdium, nevznikli však 
nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože škola sa od svojho počiatku 
financuje sama. Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti na Vysokej škole v Sládkovičove 
(ďalej len „VŠS“) je príprava konkurencieschopných absolventov, ktorých vedomosti, 
zručnosti a poznatky budú na úrovni súčasného vedeckého poznania v súlade s požiadavkami 
aplikačnej praxe. Úroveň absolventov by mala byť zhodná s úrovňou absolventov s diplomom 
z toho istého odboru, resp. príbuzného odboru a to tak v konkurencii v rámci SR ako i v 
jednotlivých krajinách Európy, príp. vzdelanostne vyspelého sveta. Vysoká škola sa člení na 
Fakultu sociálnych štúdií, Fakultu práva a na Fakultu verejnej politiky a verejnej správy, ktoré 
spoločne zabezpečujú vysokoškolské štúdium v 7 študijných programoch troch študijných 
odborov. Z toho na I. stupni štúdia (bakalárskom) v troch, na II. stupni (magisterskom) v troch 
a na doktorandskom stupni štúdia v jednom študijnom programe. Vysoká škola zabezpečuje 
prostredníctvom svojich fakúlt i rigorózne konanie v jednotlivých študijných programoch. 
Medzi ostatné súčasti vysokej školy patria: 
Ústav cudzích jazykov a odbornej komunikácie, 
Knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko VŠS (KIEVS VŠS), 
Akadémia ďalšieho vzdelávania VŠS  

Fakulta práva Janka Jesenského v priebehu uplynulého roka 2013 v rámci aktivít pre 
verejnosť, študentov, zamestnancov, vzdelávacej a výskumnej činnosti zrealizovala 
nasledovné podujatia: 
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Dňa 28. 2. 2013 pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského za prítomnosti dekana a  
prodekana pre vedu a zahraničné vzťahy v spolupráci s obchodnou spoločnosťou ELA 
(European Law Association, s.r.o.), sa v konferenčnej miestnosti hotela Sheraton Bratislava 
konal seminár s názvom ,,Aktuálne otázky postavenia súdneho exekútora s akcentom na 
rekodifikáciu civilného práva procesného“. Hlavným iniciátorom tohto stretnutia bol súdny 
exekútor JUDr. Rudolf Krutý, študent externého doktorandského štúdia na Katedre 
obchodného, hospodárskeho a finančného práva, pričom dvaja z troch hlavných rečníkov na 
tomto podujatí sú stálymi vyučujúcimi na Katedre občianskeho práva: JUDr. Alexandra 
Kotrecová, PhD. a  doc. JUDr. Marek Števček, PhD. Dňa  14. februára 2013 sa pod záštitou 
Fakulty práva Janka Jesenského konala v priestoroch hotela Grand v Sládkovičove 
medzinárodná vedecká konferencia s názvom ,,Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. 
storočia“. Úvod konferencie bol venovaný krstu publikácie s rovnomenným názvom (Čečot, 
V. a kolektív: Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia, Fakulta práva Janka 
Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, 2013, 349 strán). Autorský kolektív tvoria viacerí 
pedagógovia Fakulty práva Janka Jesenského. Dňa 22. marca 2013 sa uskutočnila vedecká 
konferencia s názvom ,,Pracovné právo a sociálna legislatíva po novele Zákonníka práce". 
Vedecká konferencia  sa konala v hoteli Park Avenue v Piešťanoch za prítomnosti iniciátora 
a hlavného organizátora tejto konferencie prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., vedúceho 
Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Fakulty práva Janka Jesenského 
Vysokej školy v Sládkovičove. Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky JUDr. Ján Richter. Z konferencie sa pripravuje vydanie 
recenzovaného zborníka. Dňa 18. apríla 2013 Fakulta práva Janka Jesenského v spolupráci 
Bc. Klaudiou Gregušovou, študentkou FPJJ  zorganizovala pre študentov Fakulty práva JJ 
(denných aj externých) "študentskú essay" na tému šport a právo. Tohto stretnutia sa 
zúčastnili Mgr. Ladislav Križan, PhD. z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s 
prednáškou na tému Športové právo a pripravovaná novela Zákona o športe, JUDr. Peter 
Sepeši, ktorého témou prednášky boli právne problémy diváckeho násilia a návrhy riešení 
de lege ferenda a JUDr. Jaroslav Rybánsky, vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
Slovenského futbalového zväzu. Dňa 22. apríla 2013 sa konalo stretnutie študentov FP JJ 
VŠS s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom (frakcia EPP), 
ktorý je zároveň členom Výboru pre regionálny rozvoj. Študentom priblížil aktuálne témy 
z činnosti EP, venoval sa otázkam legislatívneho procesu a tiež informoval študentov o 
študijných a profesných možnostiach, ktoré môžu byť aj pre našich študentov zaujímavé. Dňa 
12. novembra 2013 Fakulta práva Janka Jesenského VŠS prostredníctvom Katedry právnych 
dejín zorganizovala na pôde Vysokej školy v Sládkovičove konferenciu pri príležitosti 1150. 
Výročia príchodu Solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy na 
tému: „Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť“. Účastníkmi konferencie boli 
viacerí odborníci, zaoberajúci sa profesne touto oblasťou histórie ako aj účastníci z ostatných 
oblastí spoločenského života. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. Dňa 14. 
novembra 2013 sa pod záštitou Fakulty práva Janka Jesenského konala v priestoroch hotela 
Park Avenue v Piešťanoch medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Právo a medicína“. 
Medicínske právo je typické tým, že mnohé jeho inštitúty neboli doposiaľ vyložené našou 
judikatúrou, príp. mnohé právne problémy, s ktorými sa každý deň zdravotnícki pracovníci 
stretávajú a nie sú riešené ani v súčasnosti platnými a účinnými právnymi predpismi. Právo 
bezpochyby vstupuje aj do oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu 
jednotlivých medicínskych úkonov. Súčasťou konferencie bol aj krst knižnej monografie: 
„Kádek, P.: Právna zodpovednosť v medicíne“. V rámci konferencie prebehla mimoriadne 
aktívna diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva a medicíny. Z medzinárodnej 
vedeckej konferencie sa pripravuje vydanie recenzovaného zborníka. Fakulta práva Janka 
Jesenského v snahe o čo najužší kontakt s praxou organizovala pravidelné návštevy 
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v priestoroch Národnej rady SR ako aj účasť na súdnych pojednávaniach (predovšetkým na 
Špecializovanom trestnom súde). Taktiež sa napĺňala dohoda o spolupráci s Prezídiom PZ, v 
rámci ktorej sa uskutočňujú viaceré praktické ukážky činnosti policajného zboru (ohliadka 
miesta činu, zabezpečenie stôp atď.). Mimoriadne podnetnou aktivitou sa už opakovane 
ukazujú exkurzie do ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby 
(Leopoldov, Ilava a Nitra) v rámci výučby predmetov Trestné právo a Penológia. Primárnym 
cieľom činnosti Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠS v uplynulom období bolo 
stabilizovanie celého modelu fungovania po uskutočnenej transformácii na úrovni vlastníkov 
a zabezpečenie rozvojových trendov v procesoch vzdelávania i samotnej vedecko-výskumnej 
činnosti. Fakulta sociálnych štúdií organizovala v roku 2013 už v poradí druhé kolo ŠVOČ, 
na ktorom sa zúčastnilo 8 študentov. Z toho dvaja študenti postúpili do celoslovenského kola 
ŠVOČ, ktoré sa konalo na Prešovskej univerzite v Prešove. Fakulta realizovala dve 
konferencie so zahraničnou účasťou. Prvá konferencia bola realizovaná pod názvom 
Problematika rodiny v 3. tisícročí. Druhá konferencia bola virtuálna so zameraním na Etické 
otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. V dňoch 8. septembra 
2013 a 9. septembra 2013 sa konala na Fakulte sociálnych štúdií v spolupráci 
s Politologickým ústavom medzinárodná konferencia na tému „Sociálny štát -  a čo ďalej“.  

Fakulta práva Janka Jesenského poskytuje vzdelávanie v odbore 3.4.1. ,,právo“ 
v prvom stupni (bakalárske štúdium) a v druhom stupni (magisterské štúdium) 
vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme štúdia. Fakulta taktiež realizuje tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijnom odbore 3.4.10. obchodné 
a finančné právo. Fakulta verejnej politiky a verejne správy Vysokej školy v Sládkovičove má 
priznané práva uskutočňovať študijné programy prvého stupňa v študijnom programe 3.1.7 
Verejná politika a verejná správa v dennej a externej forme štúdia súlade s listom ministra 
školstva SR zo dňa 4.8.2011 č. 2011-11242/28170: 10-071 a druhého stupňa v študijnom 
programe 3.1.7 Verejná politika a verejná správa v dennej a externej forme štúdia súlade s 
listom ministra školstva SR zo dňa 14.2.2013 č. 2013-3122/7393: 1-071. Fakulta sociálnych 
štúdií má akreditované nasledujúce študijné programy bakalársky študijný program Sociálna 
práca v odbore 3.1.14, v dennej a externej forme a magisterský študijný program Sociálna 
práca v odbore 3.1.14, v dennej a externej  forme. Na FSŠ sú implementované závery 
Bolonskej deklarácie v zmysle vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. Viacstupňové 
štúdium sa realizuje ako bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri roky a magisterské so 
štandardnou dĺžkou dva roky.  

V stave ku 31.10.2013 študovalo na Vysokej škole v Sládkovičove 1 977 študentov. 
Vysoká škola má priznané právo udeľovať študentom tituly v rigorózom konaní v príslušných 
vyučovaných študijných odboroch. Činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania prevzala 
Akadémia ďalšieho vzdelávania (AĎV) Vysokej školy v Sládkovičove. AĎV Vysokej školy 
v Sládkovičove je vzdelávacím a poradenským pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou. 
Hlavným zameraním AĎV je príprava, organizácia a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania 
a kontinuálneho vzdelávania v zmysle  § 1, ods. 4 písmena e) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu Vysokej školy v Sládkovičove čl. 39 . 
AĎV je vzdelávacia inštitúcia, ktorá nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje doplniť, 
obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo 
uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Poslaním 
Akadémie ďalšieho vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života 
a zabezpečovať komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania. Akadémia ďalšieho 
vzdelávania v súčasnosti ponúka nasledovné možnosti ďalšieho vzdelávania Odborná 
príprava mediátora, Akreditovaný program v rámci UNIcert®LUCE - Inšt i tút pre 
akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe, Akreditovaný 
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študijný program - angličtina a informatika, Spoločenský a diplomatický protokol. Akadémia 
ďalšieho vzdelávania v budúcnosti plánuje ponúkať nasledovné možnosti ďalšieho 
vzdelávania Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Študijný program MSc a MBA, Právne 
minimum pre manažérov. 

Okrem štandardnej publikačnej aktivity našich pedagógov vydáva Fakulta práva Janka 
Jesenského každoročne  tri druhy zborníkov. Jedná sa o zborník určený mladým doktorandom 
Fakulty práva, Zborník Acta Iuridica Sladkoviciencia a tretí zborník (resp. zborníky) vydáva 
Fakulta práva Janka Jesenského v nadväznosti na každú konferenciu, ktorú fakulta 
v príslušnom roku organizuje. Fakulta verejnej politiky a verejnej správy sa snaží aj cez rôzne 
parciálne úlohy a ich plnenie dosiahnuť kvalitatívny posun vo vedecko-výskumnej oblasti 
a preto vyvíja kroky v nasledovných oblastiach: Vybudovanie kvalitnej personálnej vedecko-
výskumnej základne, Snaha o získanie prínosných grantových schém EÚ, Prehlbovanie 
domácej, ale predovšetkým zahraničnej vedecko-výskumnej databázy kooperujúcich  
inštitúcií, Snaha o prezentáciu výsledkov výskumu v renomovaných knižničných 
a informačných zdrojoch, Aplikačná rovina implementovať poznatky získané výskumom vo 
vzdelávacom procese. Výskum v oblasti verejnej politiky a verejnej správy vychádza jednak 
z všeobecných potrieb školy ako celku, ale reflektuje aj potreby postupného skvalitňovania 
výchovno-vzdelávacieho procesu a možno z väčšej časti rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 
Verejná politika, Verejná správa (štátna správa, územná samospráva a záujmová samospráva). 
Fakulta sociálnych štúdií podala v roku 2013 dva projekty so žiadosťou o grant. Jeden projekt 
bol v rámci VEGY: Nezamestnanosť – závažný sociálny problém minulosti i súčasnosti. 
Teoretická analýza v aplikácii na využitie teórie pre sociálnych pracovníkov. Druhý projekt 
bol v rámci KEGY - Elektronická učebnica teórie sociálnej práce. I napriek kladným 
hodnoteniam obidvoch grantových projektov FSŠ grantový príspevok na riešenie navrhnutej 
problematiky nedostala. FSŠ iniciovala založenie celoškolského vedecko-odborného časopisu 
Revue spoločenských a humanitných vied. Pedagógovia FSŠ sú členmi redakčnej rady 
časopisu. Publikačnú činnosť pedagógov FSŠ eviduje KIEVS VŠS.  

Vysoká škola v Sládkovičove nemá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR priznané práva na habilitačné konania a na konania na vymenúvanie profesorov.  

Dňa 8.9.2013 došlo k zlúčeniu Ústavu cudzích jazykov a odbornej komunikácie 
s Katedrou cudzojazyčnej komunikácie na Fakulte práva Janka Jesenského VŠS. 

Základným predpokladom  úspešného vzdelávacieho a výskumného procesu je 
priaznivá kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov vysokej školy ,ktorej trvalým 
záujmom je predovšetkým neustále zvyšovanie kvalitatívnej úrovne  zamestnancov. VŠ sa  
v oblasti ľudských zdrojov zameriava na naplnenie týchto kvalitatívnych požiadaviek 
a kritérií s cieľom jej ďalšieho úspešného smerovania a uskutočnenia zámerov, ktoré si 
v ďalšom období pod jej novým vedením určila. Aj prostredníctvom výberových konaní 
na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, organizovanými VŠ v zmysle Zákona 
o vysokých školách č.131/2002 Z.z. v platnom znení, je možné tieto požiadavky napĺňať  
priaznivým korigovaním kvalifikačnej i vekovej úrovne zamestnancov, ktorá tvorí limitné 
kritériá pre akreditovanie a priznanie práv výchovy v študijných programoch. V minulom 
roku bolo vysokou školou zrealizovaných celkovo 11 výberových konaní na všetky pracovné 
pozície, vrátane funkcií profesorov a docentov. Priemerný počet uchádzačov bol 1,8 na 
obsadzované miesto. Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry v r. 2013 nám klesol celkový počet 
funkčných miest profesorov, oproti minulému roku na 14, čo predstavuje  pokles o 8 pozícií, 
odborných asistentov na 33, čo je pokles o 11 pracovných miest. Miesta docentov sú 
obsadené 23 pedagógmi, čo predstavuje pokles o 4 prac. pozície oproti predchádzajúcemu 
roku. U učiteľov bez vedeckej hodnosti, v počte 10, poklesol stav o 2 pracovné pozície. Tento 
výsledok sa opiera o novú organizačnú štruktúru prijatú v tomto roku novým vedením vysokej 
školy. Celkový počet zamestnancov, v trvalom pracovnom pomere v uvádzanom roku, tvoril 
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80 pedagógov, z toho 51 mužov. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov bola v 
tomto akademickom roku nasledujúca: profesori 18,3%, docenti 27,3%, odborní asistenti s 
PhD. a CSc. 43,2%, asistenti bez vedeckej hodnosti 11,1%. Priemerný vek jednotlivých 
kategórií vedecko-pedagogických pracovníkov je nasledovný: profesori 62,14 rokov, docenti 
50,87 rokov a odborní asistenti 42,21 rokov. 

Vysoká škola v Sládkovičove poskytuje študentom okrem sociálnych štipendií aj 
motivačné štipendiá. Vysoká škola vychádza v ústrety svojim poslucháčom. V snahe 
o zlepšovanie kvality systematicky rozširuje knižnicu v spolupráci s pedagógmi pôsobiacimi 
na VŠ a sleduje najnovšie trendy. Pre študentov má vytvorené internátne ubytovanie. Každý 
pedagóg okrem priamej výučby informuje študentov o možnostiach individuálnych 
konzultácii. Konzultačné hodiny sú zverejnené na stránke fakulty.  

Jednoznačným zámerom školy a vedenia je urobiť všetko preto, aby sa škola dostala  
do výrazne viditeľnej rozvojovej fázy. Na to je potrebná optimalizácia personálneho 
obsadenia, a to či už z hľadiska počtu zamestnancov alebo ich štruktúry vrátane optimalizácie 
niektorých organizačných útvarov. Škola taktiež pripravuje nové študijné programy a chce 
výrazne rozšíriť portfólio ich ponuky voči externému prostrediu, pripraví akreditačné spisy 
v odboroch, kde bude pochopiteľne akceptovateľný garant (garanti), a ktoré by mohli mať aj 
spoločenskú akceptáciu. To, čo chce byť a bude pre Vysokú školu v Sládkovičove typické 
v aktuálnej etape, bude reprezentované maximálnou snahou nových vlastníkov a vedenia o jej 
dôstojné pôsobenie vo vysokoškolskom svete. Chceme urobiť subjektívne všetko, čo je 
v našich silách, aby sme naozaj s maximálnym úsilím ale pritom realisticky a nie s nejakým 
romantickým optimizmom posunuli školu ďalej. Treba však aj pri pravidelných hodnoteniach 
plnenia stratégie identifikovať to, čo sa prípadne zanedbalo v subjektívnej polohe a čo školu 
ovplyvňuje či už pozitívne alebo negatívne objektívnymi vplyvmi. Globálnym hendikepom 
súkromných vysokých škôl je absencia čo i len minimálneho financovania zo štátneho 
rozpočtu, čo je v porovnaní s verejnými vysokými školami významným diferenciačným 
faktorom. Vysoká škola v priebehu roka 2013 vytvárala vhodné platformy pre ďalšie 
negociácie so zahraničnými univerzitami za účelom výkonu programu ERASMUS. 

Vysoká škola v Sládkovičove v rámci zahraničných aktivít posilňuje medzinárodnú 
spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a organizáciami najmä formou 
medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných 
edukačných a vedeckých projektov. Cieľom dohôd o spolupráci s partnerskými inštitúciami je 
najmä spoločná vedecko-výskumná činnosť, vzájomná výmena študentov a vedecko-
výskumných pracovníkov, ale aj a najmä spoločná organizácia vedeckých podujatí, 
prezentácia výsledkov spoločnej práce a spoločná realizácia a vzájomná výmena publikácií, 
ktorá by mala byť v budúcnosti rozšírená o realizáciu spoločných vedecko-výskumných 
programov vrcholiaca usporadúvaním spoločných vedeckých a odborných konferencií, 
sympózií, seminárov a iných odborných podujatí. Vysoká škola v Sládkovičove má podpísané 
Rámcové zmluvy o spolupráci okrem spomínaných vysokých škôl taktiež s rôznymi 
vzdelávacími inštitúciami v Azerbajdžane, Českej republike, Maďarsku, Rusku, Taiwane a na 
Ukrajine. Rozvoj medzinárodnej spolupráce Vysoká škola v Sládkovičove považuje za jeden 
z nosných pilierov kvalitatívneho rastu. Od roku 2007 je Vysoká škola v Sládkovičove 
zapojená aj v programe Celoživotného vzdelávania - podprograme Erasmus. Erasmus sa 
zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského 
vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje mobilitu 
študentov a učiteľov a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v 
krajinách EÚ. V rámci programu ERASMUS majú študenti Vysokej školy v Sládkovičove 
možnosť uchádzať sa o výmenný študijný pobyt na týchto partnerských vysokoškolských 
inštitúciach v Českej republike, Poľsko, Portugalsko a v Rakúsku. Na základe Erasmus dohôd 
sa doteraz realizovali mobility pedagógov na partnerských univerzitách v Českých 
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Budejoviciach, Kolíne (ČR) a Kielcoch (Poľsko). V roku 2013 sa realizovali mobility 
študentov na Západočeskej univerzite v Plzni v Českej republike. V roku 2013/2014 nám 
vycestovali študenti na študijné pobyty do Portugalska a Rakúska. 

K elementárnym hodnotiacim kritériám kvality poskytovaného vzdelávania na vysokej 
škole patrí predovšetkým záujem potenciálnych uchádzačov o štúdium. Obsahová náplň 
predmetov ponúkaných fakultami je sekundárnym indikátorom kvalitatívnej stránky školy, 
nakoľko práve predmety tvoriace jadro poznania absolventa študijného odboru sú garantované 
profesormi a docentmi, významnými odborníkmi v danej oblasti. Neoddeliteľnú súčasť 
hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania predstavujú aj materiálno-technické 
podmienky, ktoré dotvárajú svojim charakterom požadovaný edukačný kolorit. (kvalitne 
vybavená študovňa s množstvom bibliografických zdrojov, funkčný akademický informačný 
systém, množstvo dobre vybavených študovní a prístup na internet v akademických 
priestoroch). Spokojnosť študentov s akademickým prostredím je prioritným cieľom 
vzdelávacej politiky Vysokej školy v Sládkovičove a býva veľmi starostlivo sledovaná aj 
prostredníctvom interpersonálnych rozhovorov a stretnutí akademickej obce. VŠS realizuje 
pravidelné vyhodnocovanie pedagogického procesu študentmi fakulty s tým, že v princípe 
vysoko hodnotia korektný a ústretový prístup pedagógov a mieru odbornej prezentácie 
problematiky zo strany pedagógov. 
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