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Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu FSEV UK 
9.11.2021 o 13.30 hod. (online)  

 
Prítomné/í:  
Členky a členovia: 
Mgr. Bibiana Bajzová 
Ing. Erika Demovičová 
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. PhDr. 
Marcela Katuščáková, PhD. 
Mgr. Nikoleta Kuglerová 
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. 
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
 
Tajomníčka: 
Mgr. Michaela Dénešová 
 
Hostky: 
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. JUDr. 
PaedDr. Petra Pernišová 
 
 
1) Otvorenie 
Pani dekanka na úvod otvorila zasadanie, ktoré zvolala a predstavila program. Vysvetlila, čo 
RK FSEV UK čaká v najbližšom období. 
 
2) Voľba predsedu/níčky RK FSEV UK 
Dekanka informovala, že doc. Podoba sa vzdal pozície predsedu RK FSEV UK a požiadala o 
návrhy kandidátov/tiek na miesto predsedu/níčky Rady pre kvalitu FSEV UK. Doc. 
Gyárfášová navrhla doc. Staroňovú za vhodnú kandidátku. Navrhnutá členka poďakovala za 
nomináciu, no uviedla,  že z časových dôvodov nie je pre ňu možné nomináciu prijať. Dekanka  
doc.  Mokrá navrhla prof. Pitoňákovú ako  možnú kandidátku. Dekanka rovnako objasnila, čo 
všetko  práca predsedu/níčky zahŕňa. 
 
Prof. Pitoňáková rovnako konštatovala pracovnú vyťaženosť. Uviedla, že v spolupráci s 
ostatnými členmi/členkami RK FSEV by mohla pozíciu predsedníčky RK FSEV UK  zastávať 
na určitý čas, kým doc. Staroňová bude mať priestor. 
 
Dekanka navrhla nový model fungovania komunikácie a riadenia v RK FSEV UK, kde by 
figuroval predseda/níčka a pod predseda/níčka a teda by došlo k deľbe práce a práca by sa 
delila už medzi dve osoby a následne aj medzi ostatné členky a členov, kde by aj doc. 
Staroňová zastupovala RK FSEV UK. Dekanka uviedla, že pri veľkosti fakulty bude časom 
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každý zastávať nejakú funkciu. Taktiež vysvetlila, že po novom v rámci vnútorného systému 
kvality pôjde väčšina predpisov z úrovne UK a našou úlohou je prispôsobiť si to, čo môžeme 
a chceme (napr. obsadzovanie funkčných miest a pod.). Návrh dvoch nominovaných 
kandidátok na uvedené posty bol jednomyseľne prijatý, prof. Pitoňáková ako predsedníčka 
RK FSEV  UK a doc. Staroňová ako podpredsedníčka RK FSEV UK.  
Dekanka FSEV  UK bude informovať RK UK o zmene na poste predsedu/níčky RK FSEV UK. 
 
3) Audit vnútorných predpisov fakulty 
Pani dekanka zdieľala podklad, ktorý vypracovali spoločne s ďalšími kolegami a kolegyňami 
na fakulte. Poukázala aj na priestor, pri niektorých položkách, vytvoriť checklisty alebo 
špecifickejšie príručky. Problém sa objavil pri pracovných cestách doktorandov/diek, tj. v 
tejto oblasti je priestor na rozšírenie a prípravu doplňujúcej príručky. Doc. Staroňová 
poďakovala,  že je výborné, že vznikol takýto prehľad. Vhodné by bolo, aby jednotlivé 
nariadenia mali ešte jednoduchšie diagramy, ktoré by pomohli každému pochopiť ten 
systém. Dekanka v reakcii uviedla, že je možné graficky znázorniť jednotlivé postupy. 
Vzhľadom na počet takýchto vizualizácií a v súčasnom časovom nastavení prípravy 
vnútorného systému kvality, dekanka navrhla, že postupne pripravia takéto podklady na 
dekanáte, dá ich na onedrive na pripomienkovanie a po schválení by následne boli 
publikované a dostupné všetkým zamestnancom/kyniam a doktorandom/kám. 
T:17.11.2021 - dekanka spracuje draft prvých 3  návrhov  
T: 30.11.2021- RK  FSEV UK  bude pripomienkovať  návrhy. 
 
K ostatným agendám bude vypracovaný draft v decembri a v januári by boli po schválení 
publikované. Doc. Gyárfášová sa vyjadrila, že oceňuje, že to nadobudlo takúto pragmatickú 
podobu po minulej diskusii na RK FSEV UK. Navrhla, aby sa do budúcna takéto infografiky 
spracovali aj pre podávanie projektov, kde tá administratívno-organizačná podpora je veľmi 
dôležitá. Dekanka poďakovala za iniciatívu a uviedla, že k tejto časti možno pristúpiť aj skôr, 
nakoľko na 26.11.2021 pripravili školenie ku grantom mladým, kde už takáto grafika môže 
byť pripravená a následne by bolo možné ju upraviť na detaily jednotlivých projektových 
schém. 
 
Dr. Katuščáková ponúkla v rámci kapacít a na zamerania na Ústave mediamatiky v rámci 
odbornej stáže vizuálne spracovať zozbierané podklady. Túto možnosť prediskutuje s Dr. 
Capkovou -  osobou zodpovednou za daný predmet a zároveň aj so študentmi a študentkami. 
Dekanka ocenila tento návrh a požiadala o ponúknutie jedného/dvoch miest pre stáž. 
 
4) Vnútorný systém kvality 
Pani dekanka uviedla, že na UK prebehol proces prijímania vnútorných predpisov, kde sme 
pripomienkovali všetky návrhy a podarilo sa nám zapracovať v rámcových kritériách UK ku 
kvalifikačnému rastu možnosť uznania publikovaných indexovaných článkov namiesto 
požiadavky skrípt alebo VŠ učebníc. Následne, po publikovaní na UK úrovni, si upravíme naše 
fakultné predpisy. 
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Vzhľadom na rozsah týchto požiadaviek sme sa pripojili k žiadosti adresovanej na pani 
prorektorku prof. Štvrtinovú, aby sa zostavil zoznam tých oblastí, ktoré si môžeme sami 
upraviť a my sa následne rozhodneme, kde zapracujeme vlastné požiadavky a upravíme 
kritériá. Dekanka ďalej uviedla, že vzhľadom k tomu, že sme predkladali akreditačné spisy na 
nové študijné programy, časť požadovaných predpisov sme mali už spracovaných. V rámci 
predloženého systému kvality UK tak budeme musieť niektoré vnútorné predpisy FSEV UK 
zosúladiť s univerzitnými, ide najmä o  legislatívno-technické úpravy (zosúladenie na  
odkazovanie na UK predpisy).  
Pani dekanka navrhla, že napriek tomu, že pôjde o legislatívno-technické úpravy, tak ich pred 
predložením do VR FSEV UK alebo AS FSEV UK zašle  RK FSEV UK, cez onedrive na prípadné 
revízie. Prof. Pitoňáková doplnila, že by bolo vhodné posielať podklady aj mailom, keďže je 
niekedy problém s onedrive prístupom. Dekanka zabezpečí sprístupnenie oboma spôsobmi. 
Doc. Staroňová sa zaujímala, či disponujeme zoznamom dokumentov, ktoré chceme 
upravovať. Dekanka uviedla, že takýto audit predpisov sme predkladali na RUK, avšak až po 
schválení predpisov na úrovni UK sa rozhodneme, čo môžeme a čo musíme upraviť na 
fakultnej úrovni. Doc. Staroňová sa zaujímala, či vnútorný systém kvality stanovuje aj 
štandardy na administratívu. Dekanka uviedla, že obsahujú len tie oblasti, ktoré sa 
administratívne týkajú štandardov vzdelávania a vedy. Požiadavky na efektívne 
administratívne procesy si budeme nastavovať sami. Fakulta k tomu pristúpi aktívne, 
obdobne ako sme to urobili teraz pri vypĺňaní A1 formulárov, kde sme ako zamestnávateľ 
prebrali tú zodpovednosť a zjednodušili celý proces. A toto dáme aj do príslušnej infografiky. 
 
5) Rôzne 
Doc. Gyárfášová sa opýtala, či je nejaký postoj fakulty k aktuálnemu protestu UK, čo vníma 
primárne ako iniciatívu rektorátu? Pani dekanka potvrdila univerzitnú líniu, a uviedla, že 
všetkým bude umožnené zapojiť sa, no skôr je to otázka na prípadnú diskusiu v 
samosprávnom orgáne - AS FSEV UK, kde predseda ešte nezvolal stretnutie.  Ďalej uviedla, 
že zatiaľ však to,  čo  sa  pripomienkuje  má  podstatu,  lebo  jednak vidno prvky politizácie v 
návrhu a zároveň priestor na diskusiu so zástupcami nebol a keď aj bol , tak diskutované a 
predložené   návrhy boli odignorované. 
 
Po diskusii k danej téme dekanka poďakovala za účasť, navrhla častejšie stretnutia, ktoré by 
sa zakomponovali do kalendárov a ukončila stretnutie RK FSEV UK. 
 
V diskusii vystúpili doc. Staroňová, dekanka, doc. Podoba. 
 
 
Zapísala: Michaela Dénešová, tajomníčka RK FSEV  UK   ____________________ 
 
 
Overila: Renáta Pitoňáková, predsedníčka RK FSEV UK   _____________________ 
 
 
 


