
Zápisnica z riadneho Zasadnutia Rady kvality FSV UCM v Trnave dňa 04.04.2022 
 

Online 
Prítomní: 10 
Ospravedlnení: 2 (doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., PhDr. Katarína Levická, PhD.) 
 
Program zasadnutia 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Zhodnotenie zapracovania zmien do návrhu na úpravu študijných programov 
3. Zrušenie nezosúlaďovaných študijných programov k 15.7.2022 
4. Rôzne 

 
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.  
Predsedníčka RK následne zhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
RK. 
 
Uznesenie č.1/ RK zo dňa 24.3.2022 
Návrh menovania Mgr. Tomáša Jančiho za člena Rady kvality za študentskú časť bol 
v zmysle uznesenia zo Zasadnutia Rady kvality dňa 24.3.2022 predložený na Zasadnutí VR 
FSV dňa 1.4.2021 a schválený jednohlasne členmi VR FSV UCM – Uznesenie č. 5/VR FSV 
dňa 1.4.2022. 
 
Uznesenie č.2/ RK zo dňa 24.3.2022 
Návrh členov troch Excelentných tímov FSV UCM v Trnave odsúhlasený členmi RK na 
zasadnutí RK dňa 24.3.2022 (Uznesenie č. 3/RK dňa 24.3.2022) predložila predsedníčka 
RK doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. na Zasadnutí Vedeckej rady FSV UCM dňa 1.4.2022.  
Návrh členov excelentných tímov FSV UCM bol členmi VR FSV UCM schválený – 
Uznesenie č. 6/VR FSV dňa 1.4.2022. 
 
Ad 2) Zhodnotenie zapracovania zmien do návrhu na úpravu študijných programov 
 
Predsedníčka RK doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. konštatovala, že podľa predsedov Rád 
pre študijný program sú všetky pripomienky k zosúlaďovaným študijným programom so 
štandardami SAAVŠ a Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania UCM, predložené na zasadnutí RK dňa 24.3.2022 tak ako boli schválené a boli 
súčasťou zápisnice z RK dňa 24.3.2022, zapracované. Predsedovia RŠP akceptovali všetky 
pripomienky. Zosúladené ŠP sú k dispozícii v Share Point:  
https://ucmtt.sharepoint.com/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.a
spx?id=%2Fteams%2FFSV%2FZdielane%20dokumenty%2FSpolo%C4%8Dn%C3%A9%20
dokumenty%2FRada%20kvality%20FSV&viewid=80af8f14%2De1ff%2D4529%2D8d81%2D
c7a22c64840f  
a budú postúpené Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na úrovni UCM.         
 
 
 



Uznesenie č.1/RK zo dňa 4.4.2022 
Členovia Rady kvality akceptujú všetky zosúladené študijné programy so zapracovanými 
pripomienkami a odstránenými nedostatkami podľa prílohy k Zápisnici RK dňa 24.3.2022 
predložené na riadnom zasadnutí Rady kvality dňa 24.3.2022 v zmysle Uznesení č. 4, 5, 6, 
7, 8/ RK 14.3.2022. Študijné programy: ESPO PhD denné anglický program, ESPO PhD, 
externé anglický program, ESPO PhD denné, ESPO PhD externé, SOPO PhD denné, 
SOPO PhD externé, SOSL Bc externé, SOSL Mgr externé, VS Bc denné, VS Bc externé, 
VS Mgr denné, VS Mgr externé, VS PhD denné, VS PhD externé zosúladené so 
štandardami SAAVŠ a Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania UCM budú postúpené Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na úrovni UCM. 
 
Ad3) Zrušenie nezosúlaďovaných študijných programov - dátum zrušenia študijných 
programov 15.07.2022. 

Predsedníčka RK doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. predložila prítomným Zápisnicu zo 
zasadnutia Rady pre študijný program verejná správa zo dňa 21.3.2022 a Zápisnicu zo 
zasadnutia Rady pre študijný program európske štúdiá a politiky zo dňa ... (viď príloha), 
na základe ktorých je potrebné z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia zrušiť 
ŠP komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe – Bc. v oboch 
formách (D, E) a jazykoch poskytovania (Sj, Aj), konkrétne KMVV-BcD 183499, 183500, 
KMVV-BcE 183503 a 183504, ŠP manažment a ekonómia verejnej správy – Bc. v oboch 
formách (D, E), konkrétne MEVS-BcD 183978, MEVS-BcE 183979, ŠP manažment a 
ekonómia verejnej správy – Mgr. v oboch formách (D, E) a jazykoch poskytovania (Sj, 
Aj), konkrétne MEVS-MgD 184022, 184021, MEVS-MgE 184008, 184023 a ŠP európske 
štúdiá a politiky - v anglickom jazyku - ESPO-BcD (Aj) 183646, ESPO-BcE (Aj) 183647, 
ESPO-MgrD (Aj) 183710 a ESPO-MgrE (Aj) 183708, ktoré sa teda nebudú sa zosúlaďovať. 
Študentom týchto študijných programov bude ponúknutá možnosť zmeny študijného 
programu na ŠP verejná správa. Predsedníčka RK predložila Návrh na zrušenie 
nasledovných študijných programov a zahájila hlasovanie:  

1. Hlasovanie za zrušenie ŠP komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 
– Bc. v oboch formách (denná, externá) a jazykoch poskytovania (Sj, Aj) - KMVV-BcD 183499, 
183500, KMVV-BcE 183503 a 183504 

Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

2. Hlasovanie za zrušenie ŠP manažment a ekonómia verejnej správy – Bc. v oboch formách 
(denná, externá) - MEVS-BcD 183978, MEVS-BcE 183979 

Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



3. Hlasovanie za zrušenie ŠP manažment a ekonómia verejnej správy – Mgr. v oboch formách 
(denná, externá) a jazykoch poskytovania (Sj, Aj) - MEVS-MgD 184022, 184021, MEVS-MgE 
184008, 184023 

Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4. Hlasovanie za zrušenie ŠP európske štúdiá a politiky - v anglickom jazyku - ESPO-BcD 

(Aj) 183646, ESPO-BcE (Aj) 183647, ESPO-MgrD (Aj) 183710 a ESPO-MgrE (Aj) 183708 
 
Za: 10  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
V aklamačnom hlasovaní súhlasilo s predloženým Návrhom na zrušenie vyššie uvedených 
študijných programov jednohlasne všetkých 10 prítomných členov RK. Dátum zrušenia 
študijných programov: 15.07.2022. 

 
 
Uznesenie č.2/RK zo dňa 4.4.2022 
S predloženým Návrhom na zrušenie študijných programov  
1/ Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe – Bc. v oboch formách 
(denná, externá) a jazykoch poskytovania (Sj, Aj), konkrétne KMVV-BcD 183499, 183500, 
KMVV-BcE 183503 a 183504;  
2/Manažment a ekonómia verejnej správy – Bc. v oboch formách (denná, externá), 
konkrétne MEVS-BcD 183978, MEVS-BcE 183979;  
3/ Manažment a ekonómia verejnej správy – Mgr. v oboch formách (denná, externá) a 
jazykoch poskytovania (Sj, Aj), konkrétne MEVS-MgD 184022, 184021, MEVS-MgE 184008, 
184023;  
4/ Európske štúdiá a politiky - v anglickom jazyku - ESPO-BcD (Aj) 183646, ESPO-BcE (Aj) 
183647, ESPO-MgrD (Aj) 183710 a ESPO-MgrE (Aj) 183708; 
 
súhlasilo všetkých 10 prítomných členov RK. Dátum zrušenia študijných programov: 
15.07.2022. 
 
Ad 4) Rôzne  
 
Predsedníčka RK doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. informovala členov RK o každoročnom 
monitorovaní spokojnosti študentov, absolventov, zamestnancov. V tejto súvislosti budú 
zaslané členom RK dotazníky z roku 2021 na pripomienkovanie spolu s platnými 
predpismi: Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2022 - Metodické 
usmernenie na periodické hodnotenie študijných programov na Univerzite sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave a Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18/2021: 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán. Predsedníčka RK týmto 
požiadala členov RK, aby sa k dotazníkom vyjadrili, aby po zapracovaní pripomienok 
a návrhov mohli byť dotazníky rozoslané študentom, absolventom a zamestnancom. 
   



Uznesenie 3/RK 04.04.2022 
Členom RK bude odoslaný Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
5/2022 Metodické usmernenie na periodické hodnotenie študijných programov na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave 18/2021: Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán spolu 
s dotazníkmi z roku 2021, aby v termíne do 11.4.2022 vyjadrili svoje návrhy a pripomienky 
k aktualizácii dotazníkov.      
 
 
V Trnave, dňa 4.4.2022     

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. 
          predsedníčka RK FSV UCM 
 
Zapísala:  Ing. Klaudia Čirčová 
Overili:  PhDr. Edita Poórová, PhD. 
  PhDr. Jakub Bardovič, PhD. 
Prílohy: 
 

1) Zápisnica zo zasadnutia Rady pre študijný program verejná správa zo dňa 21.3.2022 
2) Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2022: Metodické 

usmernenie na periodické hodnotenie študijných programov na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave – bod 11.  

3) Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18/2021: Získavanie 
relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán 

4) Dotazníky z r. 2021 
 


