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Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu FSEV UK 
19.01.2022 o 10.00 hod. (hybridne)  

 
Prítomné/í:  
Online prítomné: 

Mgr. Michaela Dénešová (tajomníčka) 
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (členka RK FSEV UK) 
PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. (členka RK FSEV UK) 
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. (členka RK FSEV UK) 
Mgr. Bibiana Wertlen (členka RK FSEV UK) 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. (dekanka FSEV UK) 
Mgr. Donald Wertlen (referent pre kvalitu FSEV UK) 

 
Prezenčne: 

Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. (predsedníčka) 
Ing. Erika Demovičová (členka RK FSEV UK} 

 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FSEV UK 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
1) Predsedníčka RK FSEV UK prof. Pitoňáková otvorila zasadanie a predstavila program  
stretnutia. 
 
2) K programu neboli navrhnuté žiadne zmeny alebo doplnenia. Program rokovania bol 
schválený.  
 
3) Stretnutie sa zameralo primárne na  jeden bod a to Prerokovanie návrhu vnútorného 
predpisu, ktorým sa upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania na FSEV UK.  
 
Návrh vnútorného predpisu predložila dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá a  uviedla, že 
úpravy nastali len v oblastiach, kde sa FSEV odchyľuje od univerzitného predpisu. 
Nekopírujeme teda týmto predpisom všetko, ale tento predpis sa venuje  len tomu, čo 
nepokrýva univerzitný a to s ohľadom na podmienky vzdelávania a vedy na FSEV UK. 
Dekanka ďalej predstavila proces tvorby týchto odchýlok napr. tvorba pozície študijného 
radcu či štandardy obsadzovania funkčných miest a pod. Zároveň predstavila aj úpravy 
týkajúce sa Etickej komisie FSEV UK, ktoré by mali viesť k zlepšeniu a zefektívneniu práce 
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Etickej komisie aj napr. v prospech študentov/tiek v prípade potreby schvaľovania etiky 
výskumu ich záverečných prác. Ďalšou úlohou  je spracovať požiadavky na záverečné práce, 
kritéria na získanie titulu docent a profesor s kritériami UK, a pripraviť pravidlá spolupráce s 
externými partnermi. Zoznam týchto partnerov bude aj na webových stránkach študijných 
programov. Predpis bol prerokovaný v kolégiu dekanky, bol upravený do rodovo korektného 
jazyka a doplnený  o  pripomienky z kolégia dekanky.  
 
RK FSEV UK následne prešla k pripomienkam, ktoré prišli od prof. Pitoňákovej ako aj k reflexii 
požiadavky kolégia dekanky na úlohu senátu v schvaľovaní predsedu/níčky RK FSEV UK. 
Úpravy a diskusia sa týkala napr. zloženia RK FSEV UK, ktoré by malo reflektovať študijné 
odbory, administratívu, študentskú obec ako aj zástupcov zamestnávateľov. Potom sa RK 
venovala téme hospitácie, úlohám RK FSEV UK a možnosti delegovania úloh na iné zložky 
FSEV UK ako aj prístupu RK FSEV UK k podkladom pre ich prácu. Následne sa venovali téme 
Etickej komisie FSEV UK, jej zloženiu, navrhovaniu členov/niek, menovaniu fakultného 
koordinátora pre osoby so špecifickými potrebami, fakultnému študentskému radcovi a 
podobne. Menšia diskusia sa viedla ohľadne obmedzení tém záverečných prác na jednu 
svojho druhu, kde viaceré členky nesúhlasili s týmto obmedzením.  Dekanka  vysvetlila  
potrebu takejto  špecifikácie a upravila text na základe výsledku diskusie. RK FSEV UK 
sfinalizovala podobu Vnútorného predpisu, ktorým sa upravuje vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FSEV UK a dekanka ho v tejto 
podobe predloží AS FSEV UK. Dekanka ďalej informovala členov/členky RK o vyplnení 
hodnotiacej správy vnútorného systému kvality v zmysle požadovaných kritérií. 
 
4) V bode rôzne dekanka navrhla vytvorenie harmonogramu stretnutí RK FSEV UK. 
Predbežné termíny boli dohodnuté na 08.03. 2022 a 12.04. 2022. Dr. Katuščáková 
informovala o stave  tvorby podkladov k jednotlivým usmerneniam spracovávaným zo strany 
Ústavu mediamatiky. 
 
5) Následne predsedníčka RK FSEV UK prešla k záveru a ukončila zasadanie. 
 
 
Zapísala: Michaela Dénešová, tajomníčka RK FSEV  UK   ____________________ 
 
 
 
Overila: Renáta Pitoňáková, predsedníčka RK FSEV UK   _____________________ 
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