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VŠEOBECNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PROFESIJNÉHO 

VZDELÁVANIA 

MHA (MASTER OF HEALTHCARE ADMINISTRATION) 
 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
1.1 PHF EU (ďalej poskytovateľ) prehlasuje, že je oprávnený k vzdelávacej činnosti v zmysle 
ustanovenia §2, ods. 1, písm. b) a §2, ods. 3 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
1.2 Vzdelávací profesijný program MHA (ďalej vzdelávací program) nie je vysokoškolským 
štúdiom v zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ani vysokoškolským štúdiom podľa zahraničných právnych predpisov. 
1.3 Profesijné tituly udeľované poskytovateľom vzdelávania po úspešnom absolvovaní 
príslušného vzdelávacieho programu nie sú akademickými titulmi v zmysle zákona o 
vysokých školách a právo na ich udeľovanie prislúcha poskytovateľovi vzdelávania. 
Profesijné tituly sú poskytovateľom vzdelávania udeľované ako dôkaz o úspešnom 
absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej 
prestíže.  
 

Čl. 2 
Predmet všeobecných podmienok realizácie profesijného vzdelávania MHA 

2.1 Tieto všeobecné podmienky realizácie profesijného vzdelávania MHA (ďalej všeobecné 
podmienky) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa vzdelávania a účastníka vzdelávania, 
a to vo veciach absolvovania profesijného (neakademického) vzdelávacieho programu Master 
of Healthcare Administration, ktorý sa účastník slobodne a vážne rozhodol absolvovať.  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zúčastnených strán 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť účastníkovi vzdelávania podmienky pre riadne 
absolvovanie vzdelávacieho programu.  
3.2 Účastník má právo zúčastňovať sa vzdelávania podľa učebného plánu MHA profesijného 
vzdelávania (ďalej učebný plán) a harmonogramu vzdelávania.  
3.3 Po splnení všetkých povinností predpísaných učebným plánom a po úspešnej obhajobe 
záverečnej práce, odovzdá poskytovateľ absolventovi diplom MHA, ktorý je akreditovaný 
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Collegium Humanum Warszaw Management University in Warsaw. Diplom vydávajú 
spoločne: 

• Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 
v Košiciach, 

• Collegium Humanum Warszaw Management University in Warsaw. 
 

3.4 Účastník vzdelávania sa zaväzuje, že: 
a) vzdelávací program podľa týchto všeobecných podmienok nebude voči tretím osobám 
prezentovať ako vysokoškolský študijný program v zmysle zákona o vysokých školách,  
b) bude udelený titul používať a prezentovať len ako profesijný titul. 
3.5 Účastník vzdelávania prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky nevyhnutné pre nastúpenie 
do vzdelávacieho programu, tieto podmienky bližšie špecifikuje Článok 7.  
3.6 Účastník prehlasuje, že sa zoznámil so všeobecnými podmienkami realizácie vzdelávania 
a je si vedomý uvedených skutočností a s vedomím týchto skutočností sa rozhodol vzdelávací 
program absolvovať.  
3.7 Účastník vzdelávania sa zaväzuje absolvovať vzdelávací program v riadnom termíne a v 
súlade s učebným plánom.  
 

Čl. 4 
Organizácia a personálne zabezpečenie vzdelávania 

4.1 Vzdelávanie bude realizované ako osobitný druh ďalšieho vzdelávania poskytovateľa v 
súlade s ustanoveniami: 

• zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

• v zmysle interných predpisov pre profesijné vzdelávanie MHA.  
4.2 Náklady na vzdelávanie hradí účastník vzdelávania v súlade s Finančnými podmienkami 
profesijného vzdelávania MHA.  
4.3 Celková dĺžka vzdelávania sú 2 roky. Vzdelávací program je členený do štyroch 
semestrov. Vzdelávanie je možné ukončiť aj skôr, avšak za predpokladu, že účastník získa 
dostatočný počet kreditov.  
4.4 Vzdelávací program je konkretizovaný učebným plánom. 
4.5 Vzdelávanie sa uskutočňuje prezenčne alebo online formou podľa aktuálnej pandemickej 
situácie. Online forma bude prebiehať prostredníctvom MS TEAMS. 
4.6 Vzdelávanie sa končí obhajobou záverečnej práce.  
4.7 Vzdelávanie je uskutočňované odborníkmi s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 
ekonomického, právneho alebo obdobného zamerania (ďalej len lektor), v zmysle syláb 
jednotlivých modulov. 
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4.8 Účastníkom budú sprístupnené v elektronickej alebo inej vhodnej podobe príslušné 
študijné materiály, zoznam odporúčanej literatúry. 
 

Čl. 5 
Základné formy kontroly vzdelávania 

 
5.1 Záverečnou formou kontroly je záverečná práca a obhajoba záverečnej práce. Záverečné 
práce upravuje interná smernica s názvom: Smernica MHA – 1/2021 Základné pravidlá pre 
písanie záverečných prác, zverejnená na webovom sídle PHF EU.  
 

Čl. 6 
Cena a podmienky úhrady 

6.1 Náklady na jedného účastníka profesijného vzdelávania MHA predstavujú: 
a) poplatok 4.500,- EUR za celý vzdelávací program (2 roky vzdelávania/4 semestre), 
b) manipulačné poplatky 150,- EUR . 

6.2 Účastník sa zaväzuje: 
a) uhradiť poplatok za vzdelávanie jednorázovo na základe faktúry v termíne 
splatnosti;  
b) uhradiť poplatok za obhajobu záverečnej práce a manipulačný poplatok, ktorý bude 
fakturovaný osobitne.  

6.3 V prípade, že uchádzač o vzdelávanie neuhradí poplatok za vzdelávanie v stanovenom 
termíne, nebude prijatý na vzdelávanie.  
 
 

Čl. 7 
Podmienky pre nastúpenie na vzdelávací program 

7.1 Podmienkou pre nástup na vzdelávací program je: 
a) podanie riadne vyplnenej prihlášky na MHA profesijné vzdelávanie, 
b) ukončený bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia dosiahnutý v ekonomickom 
odbore, alebo inžiniersky/magisterský stupeň vysokoškolského štúdia 
v neekonomickom odbore dokumentované overenou kópiou vysokoškolského 
diplomu, ktorá je prílohou prihlášky na vzdelávanie, 
c) uhradenie poplatku za vzdelávanie, podľa týchto všeobecných podmienok.  
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Čl. 8 
Osobitné ustanovenia 

8.1 Účastníkovi vzdelávania môže byť vzdelávanie predčasne ukončené: 
a) v prípade neplnenia ustanovení týchto všeobecných podmienok, 
b) z dôvodov neplnenia si stanovených povinností podľa interných predpisov pre 
profesijné vzdelávanie MHA na PHF EU.  

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
9.1 Tieto všeobecné podmienky realizácie profesijného vzdelávania MHA na PHF EU 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26. 02. 2021. 
 
 
 
 
V Košiciach, 26.02.2021  
 
 

 

 

            Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.
              dekan PHF EU 

 
 


