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Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu FSEV UK 
03.02.2022 o 10.00 hod. (hybridne)  

 
Prítomné/í:  
Online prítomné/í: 
Mgr. Michaela Dénešová (tajomníčka) 
Mgr. Nina Galanská, PhD. 
PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. Doc. 
PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
Bc. Kristína Šlonerová 
Mgr. Bibiana Wertlen 
 
Prezenčne: 
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, 
PhD. (predsedníčka) Doc. PhDr. Oľga 
Gyárfášová, PhD. 
 
Hostka: 
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 
 
Program zasadania 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba predsedu/predsedníčky RK FSEV UK, podpredsedu/podpredsedníčky RK FSEV UK 

za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty, podpredsedu/podpredsedníčky RK 
FSEV UK za študentskú časť akademickej obce fakulty 

4. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu upravujúceho odborné stáže študentiek/ov 
FSEV UK a spoluprácu s organizáciami zabezpečujúcimi odbornú stáž 

5. Prerokovanie návrhu úpravy kritérií pre získanie titulu doc/prof (rozpracované v rámci 
právomoci VR FSEV UK) 

6. Rôzne 
7. Záver 
 
 
1) a 2) Predsedníčka RK FSEV UK prof. Pitoňáková otvorila zasadanie a požiadala o 
schválenie navrhovaného programu. Predložený program bol schválený bez doplnenia alebo 
zmien.  
 
3) Následne RK FSEV UK prešla k bodu a to voľbe predsedu/níčky a  podpredsedu/níčky RK 
FSEV UK. Pani docentka Staroňová navrhla prof. Pitoňákovú za predsedníčku. Za 
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podpredsedníčku bola navrhnutá doc. Staroňová. Tento návrh podporila doc. Gyárfášová a 
doc. Podoba. Mgr. Wertlen navrhla študentku Kristínu Šlonerovú za podpredsedníčku RK 
FSEV UK za študentskú časť.  RK FSEV UK zvolila navrhované členky na konkrétne posty v 
RK FSEV UK. 
 
4) Následne došlo k prerokovaniu návrhu dokumentu k stážam, ktorý predstavila pani 
dekanka. Uviedla, že cieľom návrhu  je zabezpečiť nie len ústnu ale aj zmluvnú dohodu s 
inštitúciami. Tým sa vopred stanovia a upresnia podmienky realizovanej stáže. Cieľom stáži 
je viac sa priblížiť k praxi. Doc.  Staroňová  sa  opýtala,  či  máme  stanovený  počet  hodín  za  
kredity,  aby  nedošlo    k voľnému rozhodovaniu o tom čo uznať a čo neuznať. Pani dekanka 
objasnila, že túto podmienku stanovujú jednotlivé študijné programy a informačné listy k 
jednotlivým predmetom odborných stáží. Následne  túto otázku podporila aj Mgr.  Galanská, 
ktorá podotkla, že by to v samotnej zmluve malo byť stanovené, pretože je to dôležité aj pre 
danú organizáciu. Dekanka súhlasila, že je možné to doplniť práve na účely organizácie, no 
ten rozsah je striktne daný informačným listom predmetu a teda to bude nutné doplniť pred 
podpisom podľa každého individuálneho študijného programu. Mgr. Galanská navrhla ešte 
doplnenie aj kontaktných údajov priamo do zmluvy, čo by uľahčilo prípadné kontaktovanie 
zodpovednej osoby.  
 
5) Predsedníčka RK FSEV UK následne ukončila prerokovanie tohto dokumentu, prešla k 
nasledujúcemu bodu - Prerokovanie návrhu úpravy kritérií pre získanie titulu doc/prof 
(rozpracované v rámci právomoci VR FSEV UK) a odovzdala slovo dekanke FSEV UK.  Pani 
dekanka uviedla, že tento predpis sa nachádza v štádiu schvaľovania, no snaha bola presadiť, 
aby sa nepísali len učebnice a pristúpilo sa k novým návrhom. Návrh je pre docentúru 
ponechať len vedecko pedagogické publikácie a navýšiť počet citácii pre titul docenta. 
Následne sú to štandardy kvality, kde je pre nás dôležité povedať si, čo za špičkovú a 
medzinárodnú úroveň považujeme, môže to byt impact, quartil, počet citácií a pod. V tomto 
majú úlohu samotné študijné odbory, aby sme tieto rámce prerokovali, no je dôležitý aj 
pohľad zo strany RK FSEV UK  k nastavovaniu týchto indikátorov. Doc. Staroňová uviedla, že 
ohlasy sa jej zdajú relatívne málo v porovnaní s tým, aký je počet publikácii. Na získanie 
docentúry je veľmi dobré zahrnúť aj organizovanie medzinárodných podujatí, na 
profesorskej úrovni by to už malo byť na úrovni povinnosti. Následne doc. Podoba vyjadril 
návrh do diskusie a to kvantifikovať počet vedených, záverečných prác. Dekanka uviedla, že 
to by malo byť skôr úlohou komisie, posúdiť tento aspekt, pretože môžu byť odbory, kde je 
málo študentiek/tov, čím by došlo k diskvalifikácii niektorých uchádzačov z daných št. 
odborov. Doc. Gyárfášová sa opýtala na časové hľadisko, či ak hovoríme o počte publikácii 
tak či hovoríme o celej kariére. Pri tituloch docent a profesor ide o obdobie celej kariéry. Pri 
funkčných miestach je to primeraný prírastok, kde na udržanie si takéhoto  funkčného miesta 
je nutné plniť tieto kritériá, ktoré sme stanovili  v priebehu posudzovaných piatich rokov. 
Predsedníčka RK FSEV UK adresovala otázku, či už tieto kritéria reflektujú aj aktuálne 
zákonné zmeny. Dekanka potvrdila, že už sú tieto úpravy v súlade so  zmenami v zákone.  
 
6) Následne predsedníčka ukončila diskusiu aj v tomto bode programu a prešla k bodu rôzne. 
V toto bode dekanka informovala o odoslaní Vnútornej hodnotiacej správy na Rektorát UK  
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a v jej zmysle boli vypracované aj akreditačné spisy. V súčasnosti sa pripravuje predpis 
týkajúci sa rokovacieho poriadku etickej komisie, ktorý bude predložený aj RK FSEV UK. 
Posledný predpis,  ktorý ešte  zostáva vypracovať  je predpis  týkajúci  sa záverečných prác  a 
požiadaviek na ne v jednotlivých programoch. 
 
7) Následne predsedníčka ukončila stretnutie, poďakovala za účasť a pripomenula 
nasledujúce stretnutie. 
 
 
Zapísala: Michaela Dénešová, tajomníčka RK FSEV  UK   ____________________ 
 
 
 
Overila: Renáta Pitoňáková, predsedníčka RK FSEV UK   _____________________ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


