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Zápisnica 

z prvého zasadnutia Rady kvality na PEVŠ 

zo dňa 23. júna 2022 

 

Prítomní: 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., RNDr. Ján Lacko PhD., doc. Ing. Zuzana Vincúrová, 

PhD., Michal Drobný – prítomní  

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ing. Elena Kohútiková, PhD., doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, 

Ph.D., MBA, doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD., RNDr. Silvester Czanner, PhD., Peter 

Bárdy, Mgr. Martin Kridla, LL.M. – pripojení cez MS Teams 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informovanie o vytvorených vnútorných predpisoch týkajúcich sa vnútorného systému 

kvality na PEVŠ. 

3. Informácia o zosúladení študijných programov, ktoré má PEVŠ akreditované, podľa 

požiadaviek Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

4. Príprava na preverenie vnútorného systému kvality PEVŠ spoločnosťou EIP (Ženeva, 

Švajčiarsko) – člen ENQA. 

5. Rôzne 

 

Ad 1: 

Poradu otvorila a viedla p. prorektorka doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., ktorá 

privítala členov Rady kvality na prvom zasadnutí. Následne predstavila členov Rady kvality 

a prítomných hostí.  

 

Ad 2: 

 Na úvod bola všetkým prítomným stručne predstavená PEVŠ, ktorá poskytuje 

vzdelávanie 16 rokov a má cca 16 000 absolventov. Má 5 fakúlt – Fakulta práva (FP), Fakulta 

ekonómie a podnikania (FEP), Fakulta masmédií (FM), Fakulta psychológie (FPs), Fakulta 

informatiky (FI). V študijných programoch zabezpečuje 1., 2., 3. stupeň 

vzdelávania a habilitačné a inauguračné konania na dvoch fakultách FP a FM.  

V zmysle platnej legislatívy boli prijaté vnútorné predpisy PEVŠ k systému kvality 

a bola vytvorená Rada kvality. Na prvom zasadnutí podľa vnútorných predpisov bolo 

potrebné zvoliť predsedu Rady kvality z členov Rady kvality, pričom študent sa predsedom 

stať nemôže. 

Vnútorné predpisy PEVŠ k systému kvality sú zverejnené na stránke školy a tiež vo 

webovej aplikácii, ktorá bola vytvorená pre členov Rady kvality. Bližšie informácie 

k aplikácií poskytol prítomným dekan FI. Vnútorné predpisy PEVŠ ku kvalite sa týkajú 3 

oblastí a vychádzajú z prijatých štandardov SAAVS, a to najmä: 

1. fungovanie PEVŠ ako celku – nastavený vnútorný systém kvality,  

2. študijných programov, ich vytvárania, úpravy a uskutočňovania  

3. vedecko-pedagogických výstupov.  

 

Ad 3: 

 P. prorektorka požiadala pani dekanku FP doc. JUDr. Katarínu Šmigovú, aby stručne 

informovala prítomných o štandardoch Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

( SAAVS).  
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 Zdôraznila, že systém kvality sa zmenou legislatívy upriamil na samohodnotenie 

kvality na VŠ vlastným mechanizmom, ktorý si vypracováva vysoká škola. Systém kvality 

vysokej školy musí byť v súlade s prijatými štandardami SAAVS, ktoré sú rozdelené do 3 

oblastí: systém kvality, študijné programy a habilitácie a inauguračné konanie. Štandardy 

SAAVS sú zverejnené na stránke SAAVS ako aj formuláre k žiadostiam zasielaným na 

SAAVS.   

Všetky vysoké školy musia v zmysle platnej legislatívy zosúladiť študijné programy 

a habilitačné a inauguračné konania  do 31.8.2022 podľa požiadaviek SAAVS a jej prijatých 

štandardov. Také študijné programy a habilitačné a inauguračné konania, ktoré vysoká škola 

nevie zosúladiť, musia byť k 31.8.2022 zrušené.  

PEVŠ v tejto prvej fáze zosúlaďuje študijné programy a habilitačné a inauguračné 

konania podľa štandardov SAAVS, t.j. pri: 

• Študijných programoch - zadefinovanie profilových predmetov s požadovaným 

personálnym zabezpečením, ktoré je tvorené päticou pedagógov na funkčnom mieste  

docent, alebo profesor, pričom pätica musí mať požadované publikačné výstupy 

(definovaná min. úroveň v štandardoch), úprava profilu absolventa a jeho 

uplatniteľnosť 

• Habilitačné a inauguračné konanie - zadefinovanie personálneho zabezpečenia, ktoré 

je tvorené päticou pedagógov na funkčnom mieste s titulom docent, alebo profesor 

s publikačnými výstupmi (definovaná min. úroveň v štandardoch)  

 

P. prorektorka informovala, že na zákale uvedených skutočností PEVŠ a jej fakulty 

vypracovali vo formulároch opis študijných programov, ktoré sa zosúladili so štandardami 

SAAVS a vnútornými predpismi PEVŠ, týkajúcimi sa kvality a opis habilitačných 

a inauguračných konaní, ktoré je potrebné na Rade kvality prerokovať. Všetky opisy 

študijných programov a opisy habilitačných a inauguračných konaní budú Rade kvality 

poskytnuté do 30.6. 2022 a tiež budú zverejnené na webovej aplikácií.  

 

P. prorektorka požiadala pána dekana FI RNDr. Jána Lacka, PhD. aby stručne 

informoval prítomných o fungovaní webovej aplikácie, ktorá bola vytvorené pre Radu kvality 

na PEVŠ. Taktiež im vysvetlil ako funguje formulár hodnotiteľa a ukázal vyplnený opis 

študijného programu, ktorý už bol v aplikácií uložený.  

 

Následne p. prorektorka požiadala prítomných, aby sa pristúpilo k návrhom na 

predsedu Rady kvality. Pán dekan FI RNDr. Ján Lacko, PhD. predniesol návrh na predsedu 

Rady kvality, a to pána RNDr. Silvester Czanner, PhD. Návrh členovia Rady kvality prijali 

a pristúpilo sa k hlasovaniu. Pán  RNDr. Silvester Czanner, PhD bol zvolený za predsedu 

Rady kvality PEVŠ.  

 

Ad 4/ 

P. prorektorka informovala prítomných, že PEVŠ má záujem získať plnohodnotnú 

európsku akreditáciu, preto bola podaná žiadosť o posúdenie systému kvality aj zahraničnou 

agentúrou  IEP - Institutional Evaluation Programme, Ženeva, Švajčiarsko.  Výstupy z Rady 

kvality sa budú využívať nielen pre SAAVS, ale aj pre EIP. 

 

Ad 5/ 

 

Následne bola prítomným poskytnutá informácia o termínoch potrebných 

k zosúladeniu študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní. Do 31.7.2022 je 

potrebné vypracovať formulár hodnotiteľa, ktoré budú predmetom ďalšieho zasadnutia Rady 
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kvality. Termín ďalšieho zasadnutia sa upresní po vyjadrení členov Rady kvality a ich 

časových možnostiach. P. prorektorka kontaktuje členov Rady kvality a bude zisťovať ich 

časové možnosti tak, aby bolo možné zasadnutie Rady kvality uskutočniť v mesiaci august 

2022, členom Rady kvality budú zaslané prístupy do webovej aplikácie. V prípadne otázok sa 

členovia Rady kvality môžu obrátiť na doc. Ing. Zuzanu Vincúrovú, doc. JUDr. Katarínu 

Šmigovú, alebo RNDr. Jána Lacka.   

 

 

Záverom p. prorektorka poďakovala prítomným za účasť a taktiež za návrhy na skvalitnenie 

prijatého systému podľa skúseností zo zahraničia.  

 

 

V Bratislave 24.6.2022 

Zapísala: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. 

 

 


