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Zápisnica 

z druhého zasadnutia Rady kvality na PEVŠ 

zo dňa 24. augusta 2022 

 

Prítomní členovia Rady kvality: 

Michal Drobný,  RNDr. Silvester Czanner, PhD – prítomní  

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

Ph.D., MBA, doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD., – pripojení cez MS Teams 

Prítomní hostia:  

RNDr. Ján Lacko PhD., doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - prítomní 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Prijatie uznesenia k zosúladeniu študijných programov a habilitácií a inaugurácií, ktoré 

má PEVŠ akreditované, podľa požiadaviek Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

3. Informácia k realizácií samohodnotenia systému kvality na PEVŠ v akademickom roku 

2022/2023.  

4. Rôzne.  

 

Ad 1: 

Poradu otvoril a viedol predseda Rady kvality doktor Czanner, ktorý privítala členov 

Rady kvality na druhom zasadnutí a predstavil program zasadnutia. Rada kvality na PEVŠ 

bola uznášania schopná, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady 

kvality.  

 

Ad 2: 

 Jednotliví členovia Rady kvality sa vyjadrili k materiálom o zosúladení študijných 

programom a habilitačných a inauguračných právach, ktoré vypracovali jednotlivé fakulty 

PEVŠ podľa platných štandardov SAAVS. Všetky študijné programy a habilitačné 

a inauguračné práva predložené Rade kvality boli odsúhlasené, pričom k niektorým študijným 

programom na FM, FPs, FEP a FP a k habilitačným a inauguračným právam na FP a FM boli 

uvedené odporúčania a pripomienky. Následne v zmysle smernice rektora č.1/2022 bolo 

prijaté uznesenie o zosúladení študijných programov a habilitácií a inaugurácií podľa 

požiadaviek SAAVS.  

Členovia Rady kvality boli oboznámení s ďalším postupom, ktorý vyplýva z platnej 

legislatívy do 31.08.2022, t.j. zaslanie oznámenia SAAVS k habilitačným a inauguračným 

právam, zaslanie informácie o prechode na nový systém kvality a zrušenie nezosúladených 

študijných programov.  

Ad 3: 

 Predseda Rady kvality požiadal prorektorku o poskytnutie informácie 

k samohodnoteniu systému kvality na PEVŠ a následnému postupu. V čase od 01.09.2022 do 

31.10.2022 sa bude realizovať zber údajov podľa ukazovateľov systému kvality potrebných 

pre vypracovanie samohodnotiacej správy. Samohodnotiaca správa bude následne predložená 

Rade kvality. Predpokladaný termín zasadnutia rady kvality je november 2022, tak aby bolo 

možné do 31.12.2022 požiadať SAAVS o posúdenie systému kvality.  

 Prítomní boli informovaní, že PEVŠ podala žiadosť o posúdenie systému kvality 

zahraničnou agentúrou. Žiadosť bola prijatá a v súčasnosti sa pripravuje prvé úvodné 

stretnutie, ktoré sa bude týka procesu hodnotenia.   
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Ad 4: 

 

Neboli žiadne návrhy do bodu rôzne.  

 

V závere bolo prednesené a jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie č.1 : 

 

Uznesenie č.1 

 

Rada kvality na PEVŠ podľa čl. 7 smernice rektora č. 1/2022 Štatút Rady pre hodnotenie 

vnútorného systému kvality na PEVŠ súhlasí so zosúladením všetkých predložených 

študijných programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia a všetkých predložených habilitačných 

a inauguračných konaní s odporúčaniami a pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovať do 

31.08.2022.  

 

Odporúčania a pripomienky k vybraným študijným programom: 

Fakulta práva 

HIK – Medzinárodné právo – odporúčanie sa týka sprehľadnenia linku na habilitačné 

a inauguračné konanie u 2 osôb; 

PHD – Medzinárodné právo – odporúčanie sa týka doplnenia zahraničných mobilít alebo 

pôsobenia a preverenie publikácií u jednej osoby za posledných 6 rokov; 

PHD – Občianske právo - odporúčanie sa týka výstupov VTČ, ktoré by sa mali vo väčšej 

miere viazať na študijný odbor; 

Fakulta masmédií 

HIK – Mediálne a komunikačné štúdia – odporúčanie sa týka výstupov VTČ, ktoré by sa mali 

vo väčšej miere viazať na študijný odbor, t.j. oblasť výskumu 060 – Spoločenské 

a behaviorálne vedy, ktorá je pridelená k študijnému odboru Mediálne a komunikačné 

zručnosti.    

PHD - Mediálne a komunikačné štúdia – odporúčanie sa týka výstupov VTČ, ktoré by sa mali 

vo väčšej miere viazať na študijný odbor, t.j. oblasť výskumu 060 – Spoločenské 

a behaviorálne vedy, ktorá je pridelená k študijnému odboru Mediálne a komunikačné 

zručnosti.    

Fakulta ekonómie a podnikania 

PHD – Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania – odporúčanie sa týka 

doplnenia niektorých informačných listov aj o literatúru v slovenskom jazyku; 

ING – Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania – odporúčanie sa týka 

spresnenia definovania uplatnenia absolventov 

Fakulta psychológie 

Odporúčanie sa týka vo všeobecnosti sledovania vývoja v EFPA, ohľadom európskeho 

diplomu v psychológií.  

 

Záverom predseda rady poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie Rady kvality sa 

uskutoční v mesiaci november 2022.   

 

 

V Bratislave 25.8.2022 

Zapísala: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. 

 

 


