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Zasadanie Rady pre kvalitu FSEV UK 

12.04.2022 

Online prítomné/í: 
Mgr. Nina Galanská, PhD. 
PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. 
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
Bc. Kristína Šlonerová 
Mgr. Bibiana Wertlen 

 
 

Prezenčne: 
Ing. Erika Demovičová 
Mgr. Michaela Dénešová (tajomníčka) 
Mgr. Maroš Paulíni 
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. (predsedníčka) 
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. 

 
 

Hostka: 
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Informácie zo Stretnutia s predsedami FRK   
4. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu – rokovací poriadok Etickej komisie 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
Predsedníčka RK FSEV UK otvorila zasadanie a po schválení navrhovaného programu predniesla informácie 
zo zasadnutia RK UK (stretnutia s predsedami FRK). Informovala prítomných o zisteniach a 
nedostatkoch, ktoré RK UK  zistila v správach pre akreditačnú agentúru. Išlo najmä o nedostatky 
technického charakteru a problém s prekladmi do anglického jazyka. Predsedníčka RK FSEV UK 
spomenula aj akreditačné materiály, ktoré podľa vyjadrenia RK UK do stanoveného termínu (koniec marca) 
zaslali len dve fakulty a to FSEV a RKCMBF. Ďalšou témou stretnutia s predsedami FRK  boli Hodnotiace 
správy vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti na fakultách aj na UK. Pani predsedníčka RK UK 
informovala prítomných, že tieto správy by mali byť súčasťou výročných správ o činnosti a samostatne 
uvedené na webstránke fakulty. Obe tieto požiadavky má FSEV 
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UK splnené. V máji prebehne kontrola z RK UK o dostupnosti týchto správ na webových stránkach 
fakúlt. Ďalej informovala, že UK implementuje  projekt DISK – Digitálny systém kvality pre študentov 
participujúcich na Vnútornom systéme kvality, v rámci ktorého  pripravilo školenie. Prvé kolo školenia 
prebehlo 1. a 2. apríla, druhé kolo bude na jeseň. V súvislosti s projektom DISK bude k dispozícii aj 
aplikácia, prostredníctvom ktorej sa bude môcť priamo hodnotiť konkrétna hodina a to hneď po jej 
skončení. Doc. Podoba položil otázku, akým spôsobom a na základe akých kritérií bude prebiehať toto 
hodnotenie. Dekanka vysvetlila, že pri nastavovaní by sme chceli vychádzať z  ankety v AIS, pričom pri 
tomto hodnotení došlo k update-u dotazníka na základe fokusových skupín na psychológii a boli 
zapracované pripomienky podľa toho, čo by študenti a študentky  chceli  hodnotiť.  Nešťastím  je,  že  
anketa  je  neatraktívna  pre  študentov  a  študentky    a nevypĺňajú ju dostatočne. Dekanka poprosila 
predsedníčku RK FSEV UK  o zistenie, v akom stave sú preklady predpisov na úrovni UK do anglického 
jazyka. Predsedníčka prisľúbila prezistenie danej veci. 

Následne sa RK FSEV UK posunula k ďalšej téme, v rámci ktorej pani dekanka predstavila vnútorný 
predpis - Rokovací poriadok etickej komisie (EK). Uviedla, že fakulta navrhuje rokovací poriadok, ktorý 
je v súlade s UK predpisom, ale upravuje špecifiká fakulty, pričom EK FSEV UK bude reflektovať 
problematiku nielen pre pedagógov/gičky ale aj pre študentov a študentky, ktorí/é pri svojich 
výskumoch k záverečným prácam tiež potrebujú vyjadrenie EK. Druhá časť predpisu upravuje oblasť 
podávania žiadosti. Znamená to, že študenti/ky, zamestnanci/kyne môžu požiadať EK o preverenie 
etickosti projektu, výskumu a podobne. Návrh predpisu EK už teda zohľadňuje fakultné požiadavky, 
obsahuje už čiastočne aj pripomienky členov a členiek EK  FSEV a bude upravený aj o pripomienky zo 
stretnutia RK FSEV UK (12.04.2022). Dôležitým prvkom je aj samostatnosť a nezávislosť EK  od 
štatutárneho orgánu fakulty. Mgr. Paulíni ocenil snahu fakulty ísť etickou formou, pričom predstavil 
viacero návrhov na úpravu, ktoré zašle pani dekanke prostredníctvom track changes. Z jeho pohľadu 
by mohol byť rokovací poriadok aktívnejší, napr. že by sa človek na etickú komisiu mohol obrátiť už 
vopred. Bolo by vhodné rozšíriť aj kompetencie EK FSEV UK tak, aby mohla mapovať stav etiky, napr. 
prostredníctvom správ, prípadne anonymným dotazníkom, ktorý by mohol upozorniť na porušenia 
etických zásad. Doc. Podoba poukázal na problematiku medziľudských vzťahov, keď sa niekedy pri 
prácach oponuje nie prostredníctvom odbornosti ale vzájomných vzťahov. Doc. Staroňová vyjadrila 
potrebu deklarovať takéto konflikty záujmu, aby sa   prípady mohli zachytiť. Pani dekanka spomenula 
tému informovaného súhlasu, ktorý by mohol byť jednotný. Mgr. Paulíni reagoval na problematiku 
vzájomného prepojenia osôb v rámci Slovenska a uviedol spôsob riešenia prostredníctvom konkrétnej 
osoby, ktorej by sa prípady vopred ohlasovali.   Doc. Staroňová položila otázku, či by nebolo dobré 
delegovať niektoré úlohy na samotné ústavy a podobne, napr. aby ústav posúdil, kedy je daný 
študent/ka schopný/á ísť robiť takýto výskum. Túto úlohu nie je možné úplne delegovať na vyučujúcich, 
lebo nemôžu úplne nahradiť úlohu EK, avšak každá práca má svojho školiteľa/ku, ktorý/á by za to mal/a 
zodpovedať, hoci je to len čiastočné zabezpečenie danej veci. Doc. 
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Staroňová navrhovala možnosť vytvorenia checklistu, ktorý by si vedeli na každom pracovisku 
skontrolovať. Taktiež ide o problematiku termínov zasadania a práce komisie, keďže momentálne je EK  
FSEV UK z jej pohľadu nefunkčná. Dekanka reflektovala na jednotlivé pripomienky a prisľúbila ich 
zapracovanie do takej miery, ako nám to umožňuje univerzitný predpis. Doc. Staroňová zároveň 
dodala, že by etická komisia nemala riešiť medziľudské vzťahy. Dekanka upresnila, že v tomto je 
potrebné nájsť hranicu, kedy je to pracovno-právna vec a kedy to spadá do gescie zamestnávateľa a 
teda štatutára (dekana/ky). Podľa Mgr. Paulíniho je dôležité aj to, čo si predstavujeme pod 
medziľudskými vzťahmi a vhodným správaním. Dekanka reagovala, že musí byť jasne stanovené, kedy 
je to otázka pre etickú komisiu. Takéto štandardizovanie by tomu pomohlo. Mgr. Paulíni ešte upozornil 
na význam informovanosti o procesoch a postupoch, kde kompetencie začínajú a kde končia.  
RK FSEV UK už nemala ďalšie pripomienky a tým predsedníčka RK FSEV UK ukončila rokovanie k tomuto 
bodu programu a prešla k bodu rôzne. Položila pani dekanke otázku ohľadne schvaľovania tém 
záverečných prác a kompetentnej osoby v danej veci. Dekanka upresnila, že garant/ka zodpovedá za 
obsahové spracovanie a riaditeľ/ka za technické prevedenie. Tak by to malo byť nastavené na 
študijných programoch v AIS. Stále však  dochádza k prispôsobovaniu jednotlivých nastavení. Schvaľuje 
to riaditeľ/ka podľa usmernení Rady študijného programu, no môže dôjsť k sprecizovaniu. Doc.  
Staroňová  sa  opýtala aj na  plánované  guidelines  k jednotlivým procesom a o stave danej veci 
informovala prítomných pani dr. Katuščáková.   

Ďalšie otázky v bode rôzne neboli a preto predsedníčka RK FSEV UK poďakovala prítomným a ukončila 
zasadanie. 

 
 

Zapísala 
 
 

Michaela Dénešová 
 
 

Overila 
 
 

Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. 


