
Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady kvality FSV UCM v Trnave dňa 2.2.2022 
 

 
Online 
Prítomní: 10 
Ospravedlnení: 2 
 
Program zasadnutia 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Vnútorný systém kvality FSV UCM v Trnave 
3. Schválenie študijných programov realizovaných na FSV UCM v Trnave 

k zosúlaďovaniu so štandardmi SAAVS 
4. Návrh na úpravu študijných programov – zosúlaďovanie so štandardmi SAAVŠ 
5. Diskusia  
6. Záver 

 
Ad 1) Otvorenie 
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Rady kvality FSV (RK) doc. PhDr. Andrea 
Čajková, PhD., ktorá v úvode privítala prítomných a predložila návrh programu zasadnutia. 
Návrh bol schválený prítomnými členmi Rady kvality. 
 
Ad 2) Vnútorný systém kvality FSV UCM v Trnave 
Základné informácie o fungovaní a zložení RK zhrnula predsedníčka RK doc. PhDr. Andrea 
Čajková, PhD. Oboznámila členov RK o časovom pláne zosúlaďovania študijných 
programov na FSV UCM. 
 
Ad 3) Schválenie študijných programov realizovaných na FSV UCM v Trnave 
k zosúlaďovaniu so štandardmi SAAVŠ 
Predsedníčka Rady kvality FSV doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. oboznámila prítomných 
členov RK so študijnými programami, ktoré bude FSV zosúlaďovať so štandardami SAAVŠ 
a politikou kvality UCM a následne predkladať Rade pre vnútorné hodnotenie kvality UCM 
na schválenie v rámci vnútorného systému kvality.  
 
Hlasovanie za schválenie zoznamu študijných programov, ktoré budú predložené na 
schválenie na úrovni univerzity: 
  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.1/RK zo dňa 2.2.22    
Členovia Rady kvality hlasovaním schválili počtom hlasov 10 zoznam zosúlaďovaných 
študijných programov, ktoré budú predložené univerzitnej RVHK. 
 
Ad4) Návrh na úpravu študijných programov – zosúlaďovanie so štandardmi SAAVŠ 
Predsedníčka Rady kvality FSV doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. zrekapitulovala členom 
RK postup pri zosúlaďovaní študijných programov so štandardmi SAAVŠ. Proces 
zosúlaďovania prebieha v rámci transparentnosti na úrovni FSV (RK) následne na úrovni 
UCM (RVHK). 



Členovia RK mali možnosť oboznámiť sa vopred s materiálmi k predloženým študijným 
programom EŠPO Bc, Mgr. denné a externé a SOSL Bc, Mgr. denné v, ktoré obsahujú 
zdokumentované informácie podľa vnútorných predpisov UCM: charakteristiku, opis, 
študijné plány (predmety na jednotlivých stupňoch štúdia, prehľad úprav), personálne 
zabezpečenie, VPCH pätice garantov, ich najvýznamnejšie výstupy a ďalšie dokumenty 
k zosúlaďovaniu študijných programov ESPO a SOSL mali členovia RK k dispozícii 
prostredníctvom online úložného priestoru:  
https://ucmtt.sharepoint.com/:f:/r/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Spolo%C4%8Dn
%C3%A9%20dokumenty/Rada%20kvality%20FSV?csf=1&web=1&e=58znN7 
 
Predsedníčka RK konštatovala, že študijné programy tak, ako sú v súčasnosti spracované, 
sú logické, predmety sa neprekrývajú, majú adekvátnu štruktúru. Celý proces 
zosúlaďovania má prebiehať do 31.8.2022. Do študijných programov boli zapracované 
pripomienky od študentov, absolventov aj odborníkov z praxe. 
 
Diskusia 
K predloženým materiálom mali možnosť vyjadriť sa členovia RK. 
 
Z diskusie vyvstali pripomienky k predloženým návrhom študijných programov, ktoré 
tvoria prílohu tejto zápisnice. Členovia RK následne hlasovali nasledovne: 
 
Hlasovanie za schválenie študijných programov EŠPO s pripomienkami  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie za schválenie študijných programov SOSL s pripomienkami 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
Hlasovania sa v prípade programov SOSL zdržali doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.  
a PhDr. Michal Imrovič, PhD., z dôvodu ich personálneho obsadenia v študijnom programe 
(učitelia zodpovední za profilové predmety). 
 
Uznesenie 2/RK 2.2.22   
Členovia RK schválili s pripomienkami počtom hlasov 10 návrh úpravy študijných 
programov EŠPO. RK stanovuje termín na odstránenie nedostatkov do 17.2.2022. 
 
Uznesenie 3/RK 2.2.22   
Členovia RK schválili s pripomienkami počtom hlasov 8 návrh úpravy študijných 
programov SOSL. RK stanovuje termín na odstránenie nedostatkov do 17.2.2022. 
 
Ad 6) Záver 
Predsedníčka RK doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. poďakovala prítomných za účasť, 
plodnú diskusiu a podnetné pripomienky a informovala ich o predpokladanom termíne 
konania ďalšieho zasadnutia RK. 
 
Trnava  2.2.2022    doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. 
       Predsedníčka RK 
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