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Zápisnica 

zo zasadnutia Rady kvality na PEVŠ 

zo dňa 8. decembra 2022 

 

Prítomní členovia Rady kvality: 

Michal Drobný,  RNDr. Silvester Czanner, PhD – prítomní  

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, Ph.D., MBA, Peter Bárdy, – pripojení cez 

MS Teams 

Prítomní hostia:  

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

prítomní 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie vnútornej hodnotiacej správy o implementácií vnútorného systému kvality na PEVŠ.   

3. Rôzne.  

 

Ad 1: 

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

na zasadnutí a predstavil program zasadnutia. Rada kvality na PEVŠ bola uznášaniaschopná, keďže bola 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady kvality.  

 

Ad 2: 

Jednotliví členovia Rady kvality sa vyjadrili k predloženej vnútornej hodnotiacej správe 

o implementácii vnútorného systému kvality na PEVŠ. Pripomienky a odporúčania boli zaslané pred 

zasadnutím v mailovej forme. Prítomní členovia konštatovali, že vnútorná hodnotiaca správa 

o implementácií vnútorného systému kvality na PEVŠ bola vypracovaná v súlade s internými predpismi 

PEVŠ a že v nej boli vyhodnotené indikátory za oblasť vzdelávania a vedy a výskumu. Zároveň boli 

prítomní členovia informovaní, že všetky opisy študijných programov a VUPCH, ktoré boli schvaľované 

Radou kvality PEVŠ, sa zverejnia na webstránke pre potreby SAAVS. Uvedené zverejňovanie sa týka aj 

čiastočných správ.  

Prítomní členovia Rady kvality boli zároveň informovaní, že sa spracováva osobitná vnútorná 

hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému kvality na PEVŠ pre účely externého hodnotenia 

zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania medzinárodnou agentúrou, ktorá je členom ENQA.  

 

Ad 3: 

Neboli žiadne návrhy do bodu rôzne.  

  

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

 

Uznesenie č.1 

 

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

systému kvality na PEVŠ súhlasí s predloženou vnútornou hodnotiacou správou o implementácii 

vnútorného systému kvality na PEVŠ.  

 

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

v mesiaci január 2023.   

 

V Bratislave 8.12.2022 

Zapísala: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. 

 


