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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Rada pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej RK FSEV UK)  je poradným orgánom dekanky fakulty. Jej úlohou 

je zabezpečovanie, implementácia a hodnotenie vnútorného systému fakulty pre 

poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, pedagogického procesu, vedeckého 

základného aj aplikovaného výskumu, ako aj kvality riadenia Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave ( ďalej FSEV UK) v súlade 

so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 

Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia 

kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského 

v Bratislave. (Vnútorný predpis č. 15/2014).  

Čl. 2 

Pôsobnosť Rady pre kvalitu FSEV UK 

(1) Hlavným poslaním RK FSEV UK je vytvorenie, dohľad nad implementáciou 

a pravidelné hodnotenie výstupov interného systému vzdelávania, vedy a výskumu 

a riadenia Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK  a jej jednotlivých pracovísk, 

ako aj predkladanie návrhov na zlepšovanie kvality, rozvíjanie významu kvality a jej 

zabezpečovania a hodnotenia pri činnostiach FSEV UK. 

 

(2) Základnou úlohou RK FSEV UK je zabezpečiť, implementovať a vyhodnotiť výstupy 

vnútorného procesu hodnotenia kvality FSEV UK ako aj zabezpečiť, aby sa tieto 

výstupy odzrkadlili v reálnych odporúčaniach a sledovať ako sa tieto odporúčania 

zavadzajú do praxe. Interný systém zabezpečovania kvality na FSEV UK zodpovedá 

podmienkam, charakteru a úlohám  jednotlivých súčastí fakulty  a je upravený 

príslušnou legislatívou a vnútornými predpismi UK. 

 

(3) Do pôsobnosti RK FSEV UK patrí okrem iného: 

a. Vyhodnocovať implementáciu vnútorného systému kvality na FSEV UK podľa 

harmonogramu vypracovaného RK FSEV UK.  Prostredníctvom uznesení RK 

FSEV UK navrhovať dekanke fakulty koncepčné, preventívne aj  nápravné 

opatrenia súvisiace so zabezpečením, implementáciou, hodnotením, zlepšovaním 

vnútorného systému kvality na FSEV UK podľa zamerania jednotlivých oblastí 

(pilierov), ktorými je vzdelávanie, vedecko-výskumná činnosť a vnútorné riadiace 

procesy; 

b. Prinášať podnety a úlohy z roviny Rady pre kvalitu UK na rovinu FSEV UK, 

riešiť a implementovať podnety z úrovne univerzity na fakultnú úroveň; 

c. Kontrolovať efektívnosť a aktuálnosť všetkých aktivít, ktoré sú súčasťou 

garantovania kvality na FSEV UK, ako aj jej jednotlivých súčastí; 



 

 

d. Zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o výsledkoch hodnotenia kvality na 

FSEV UK. RK FSEV UK pripravuje a poskytuje  informácie a zabezpečení 

a hodnotení kvality na  FSEV UK poradným, samosprávnym  a iným  orgánom 

fakulty a univerzity, a informácie podľa požiadaviek dekanky.  

 

(4)  Činnosť RK FSEV UK sa riadi týmto štatútom a časovým a vecným harmonogramom 

na zabezpečenie a implementáciu interného systému kvality FSEV UK. 

 

(5) Činnosť RK FSEV UK riadi predseda/predsedníčka, ktorý je členom/ktorá je členkou 

akademickej obce fakulty. Zodpovedá za vecný a časový harmonogram 

zabezpečovania a implementácie interného systému kvality na fakulte, a za jeho 

dodržiavanie. 

 

(6) Administratívne zabezpečenie činnosti RK FSEV UK realizuje tajomník/tajomníčka 

RK FSEV UK, ktorého/ktorú z radov členiek/členov akademickej obce fakulty 

vymenuje dekanka FSEV UK. 

Čl.3 

Členstvo v rade pre kvalitu FSEV UK 

(1) Členmi/členkami RK FSEV UK sú zástupcovia a zástupkyne pracovísk FSEV UK 

a zástupcovia/zástupkyne študentskej obce.  

 

(2) Zástupkyne a zástupcovia v Rade kvality  FSEV UK svojou prácou v RK FSEV UK 

reprezentujú a dohliadajú nad tromi piliermi vnútorného systému kvality – 

vzdelávanie, vedecko-výskumná činnosť a veda a výskum, vzdelávanie a vnútorné 

riadiace  procesy. 

   

(3) Členov/členky RK FSEV UK vymenúva  a odvoláva dekanka fakulty.  

Zástupcov/kyne pracovísk a súčastí FSEV UK vymenúva dekanka fakulty na základe 

návrhov vedenia fakulty. Zástupcov  študentskej obce vymenúva dekanka na základe 

návrhu študentskej časti Akademického senátu FSEV UK.  

Čl. 4 

Zasadnutia Rady pre kvalitu FSEV UK 

(1) Zasadnutie RK FSEV UK zvoláva jej predsedníčka/predseda alebo z jej/jeho 

poverenia člen/ka RK FSEV UK podľa plánovaného časového  harmonogramu, alebo 

podľa potreby a aktuálnej situácie, minimálne dvakrát ročne. 

 

(2) Predseda je povinný zasadnutie zvolať do 7 dní v prípade, ak o to požiada najmenej 

jedna tretina členov FSEV UK alebo dekanka  FSEV UK. Ak tak neurobí, zasadanie 

zvolá dekanka. 



 

 

(3) RK FSEV UK je uznášania schopná, ak sú prítomné minimálne dve tretiny jej 

členov/členiek. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov a členiek RK FSEV UK. 

 

(4) Členovia a členky RK FSEV UK prijímajú rozhodnutia hlasovaním. Rozhodnutia sú 

účinné dňom ich schválenia dekanom/dekankou  FSEV UK. Schválené rozhodnutia 

RK FSEV UK sú záväzné pre všetkých členov a členky akademickej obce  a pre 

pracovníkov a pracovníčky súčastí FSEV UK. Podrobnosti o spôsobe rokovania 

upravuje RK FSEV UK v rokovacom poriadku. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Zmeny a doplnky tohto Štatútu Rady pre kvalitu navrhuje, prerokúva a schvaľuje RK 

FSEV UK. Tento Štatút Rady pre kvalitu schválila RK FSEV UK dňa 29.10.2019. 

 

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 04.11.2019.  

 

(3) Tento Štatút Rady pre kvalitu je zverejnený na webovej stránke FSEV UK 

www.fses.uniba.sk. 

 

 

 

V Bratislave, 04. novembra 2019                              doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r. 

                                                                                                  Dekanka FSEV UK  

 


