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Zápisnica zo stretnutia Rady pre kvality Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Stretnutie RK FSEV UK sa konalo 25.10.2019 o 11:00 v priestoroch FSEV UK. Na stretnutí chýbala 
jedna členka a jeden člen RK FSEV UK, ktorí sa vopred ospravedlnili predsedovi RK (viď. Prezenčná 
listina). Stretnutia sa zúčastnila aj dekanka FSEV UK doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 

Prítomné členky a členovia súhlasili s predsedom navrhovaným programom, ktorý bol nasledovný: 

- Otvorenie 
- Kontrola uznesení 
- Štatút Rady pre kvalitu 
- Rokovací poriadok Rady pre kvalitu 
- Hodnotiaca správa 
- Študentská anketa 
- Rôzne 

 
V úvode predseda reflektoval uznesenia z posledného stretnutia. Išlo predovšetkým poverenie jeho 
osoby komunikovať s Rektorátom UK ohľadne kontroly kvality vnútorných administratívnych procesov 
ako aj komunikácia s jednotlivými vedúcimi pracovníkmi a pracovníčkami Ústavov na FSEV UK. Tých/tie 
požiadal o zaslanie podkladov k hodnoteniu zo strany študentov a študentiek. Výsledky odprezentuje 
v rámci daných bodov. 

Následne RK prešla k ďalším bodom a to Štatút a Rokovací poriadok RK. V prípade Štatútu sa objavilo 
medzi členmi a členkami viacero návrhov na jeho pozmenenie, úpravu a spresnenie. Vzhľadom na 
potrebné zmeny sa o dokumente nehlasovalo a nebol prijatý. Predseda sa dohodol s tajomníčkou na 
stretnutí a zapracovaní jednotlivých návrhov a kritiky. Následne bude pracovná verzia Štatútu RK FSEV 
UK zaslaná jednotlivým členom a členkám na spripomienkovanie. V tomto smere bolo prijaté uznesenie 
č. 03/2019. 

V prípade Rokovacieho poriadku RK FSEV UK nebolo toľko pripomienok. Išlo predovšetkým o technické 
problémy, ktoré predseda prisľúbil opraviť a zaslať túto pracovnú verziu na email jednotlivým členom 
a členkám. Zároveň bolo prijaté uznesenie č. 4/2019. 

Nasledovala diskusia o hodnotiacej správe, ktorú máme zaslať Rektorátu UK do konca októbra 2019. 
Predseda vypracoval jej návrh, ku ktorému padlo viacero pripomienok. Ide predovšetkým o to, že je 
príliš všeobecný a prakticky nič nereflektuje. Členovia a členky RK FSEV UK sa dohodli o umiestnení 
tohto návrhu na online platformu google drive, kde je možné vstupovať a upravovať dokument. 
Tajomníčka daný dokument vytvorila ešte na stretnutí RK FSEV UK a následne zaslala pozvanie na jeho 
úpravu všetkým členom a členkám RK FSEV UK. 

Zároveň predseda inicioval diskusiu o potrebe prípravy pripomienok ku kritériám hodnotenia kvality, 
ktoré by  mali  byť  zverejnené  31.10.2019.  Po  ich  prijatí  ich  predseda  zašle  jednotlivým  členom  a 
členkám RK FSEV UK. Termín na zaslanie pripomienok na Rektorát UK je 15. november 2019. Preto 
predseda požiadal členky a členov a zaslanie pripomienok najneskôr do 12.11.2019. V tomto smere RK 
FSEV UK prijala uznesenie č. 6/2019. 
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Nakoľko diskusia o doterajších bodoch bola pomerne obšírna a viacero členiek a členov muselo odísť, 
RK FSEV UK sa dohodla o presunutí bodu o študentskej ankete na nasledujúce stretnutie. Ide o dôležitý 
bod, ktorého prediskutovanie si vyžaduje dostatok času. Zároveň bolo prijaté uznesenie č. 5/2019. 

V závere predseda poďakoval za účasť a ukončil stretnutie RK FSEV UK. 

Uznesenia prijaté na stretnutí RK FSEV UK dňa 25.10.2019 

Uznesenie č. 3/2019 

RK FSEV UK prijala uznesenie, že dňom prijatia Štatútu RK FSEV UK bude deň doručenia   pripomienok 
k pracovnej verzii Štatútu RK FSEV UK predsedovi FSEV UK a tajomníčke. 

Uznesenie č. 4/2019 

RK FSEV UK prijala uznesenie, že dňom prijatia Rokovacieho poriadku bude deň doručenia pripomienok 
k pracovnej verzii Rokovacieho poriadku RK FSEV UK predsedovi FSEV UK. 

Uznesenie č. 5/2019 

RK FSEV UK sa uzniesla na tom, že pripomienky ku kritériám hodnotenia kvality spracuje a zašle 
predsedovi a tajomníčke RK FSEV UK prostredníctvom mailovej komunikácie do 12.11.2019. 

Uznesenie č. 6/2019 

RK FSEV UK sa uzniesla, že bod o študentskej ankete presunie na najbližšie stretnutie RK FSEV UK. 
 
 

Zápisnicu vyhotovila a overila: 
 
 
 
 

Michaela Dénešová, tajomníčka RK FSEV UK 
 
 

Zápisnicu overil: 
 
 
 
 

Juraj Podoba, predseda RK FSEV UK 


