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Z Á P I S N I C A  
z rokovania Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave 

26.11.2018 

Rokovacia sieň rektora  TU 

 

 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Informácie rektora 

3. Informácia o schválení Hodnotiacej správy TU za roky 2016 - 2017 

4. Informácia o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

5. Informácia o rankingu U_Multirank 

6. Zverejňovanie dotazníkov a spätnej väzby 

7. Rozličné 

8. Záver 

 

 

Bod 1 

 

       Rokovanie Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „RK TU“) otvoril 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity  a predseda Rady pre kvalitu 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor univerzity“). Osobitne privítal nového člena 

RK TU Bc. Lukáša Poláčka, odovzdal mu vymenúvací dekrét, poprial mu veľa úspechov 

v práci a poukázal na dôležitosť zastúpenia študentov v RK TU.  

 

Bod 2 

 

Rektor univerzity na úvod informoval o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania, ktoré súvisia so schválením dvoch zákonov, a to: 

- zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 

zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Pretože informácie o aktuálnych zmenách právnych noriem v oblasti zabezpečovania 

kvality na vysokých školách v SR sú súčasťou rokovania v bode 4, rektor univerzity upriamil 

pozornosť na ostatné aktuálne informácie.  
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Rektor univerzity dal do pozornosti § 88a zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení, 

ktorý zavádza periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti vysokej školy. Akreditačná agentúra, zriadená v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z., 

bude hodnotiť vedu len v súvislosti s prepojením na  vzdelávanie. V ods. 1 cit. ustanovenia sa 

uvádza, že „Vysoká škola sa môže na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva podrobiť 

periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 

jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov spravidla na účely identifikácie 

medzinárodne porovnateľnej činnosti výskumných tímov a jednotlivcov, na účely udelenia 

oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ a na účely posúdenia kvality 

úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pri štandardoch pre študijný 

program a štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.“ Z citovaného 

ustanovenia vyplýva, že univerzity budú môcť získavať status „výskumnej univerzity“. Rektor  

univerzity zdôraznil, že tu ide o možnosť, nie povinnosť. Vyjadril presvedčenie, že Trnavská 

univerzita sa bude o tento status účinne uchádzať, aj z dôvodu predpokladu finančného 

zvýhodnenia výskumných univerzít. 

V §88a je ďalej uvedená procesná stránka udelenia statusu výskumnej univerzity. 

MŠVVaŠ SR vymedzí podklady, ktoré má vysoká škola ministerstvu školstva podať, lehotu na 

ich podanie a zoznam oblastí výskumu, v ktorých sa vykoná periodické hodnotenie. Toto 

hodnotenie sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva 

ministerstvo školstva po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl. 

Hodnotí sa činnosť výskumných tímov alebo činnosť jednotlivcov navrhnutých ministerstvu 

školstva vysokou školou spomedzi vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a 

umeleckých pracovníkov, ktorí uskutočňujú výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú 

činnosť na medzinárodnej úrovni, podieľajú sa na uskutočňovaní študijných programov 

druhého stupňa a študijných programov tretieho stupňa a spĺňajú ďalšie podmienky určené vo 

výzve. Hodnotenie zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom výskumnej 

hodnotiteľskej komisie na základe posúdenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu výskumnými hodnotiteľmi. Výskumná 

hodnotiteľská komisia je odborným poradným orgánom ministerstva školstva, ktoré vydáva jej 

štatút; jej členmi sú spravidla i zahraniční odborníci. Výsledkom periodického hodnotenia 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy je vyjadrenie 

výskumnej hodnotiteľskej komisie ku každej oblasti výskumu, pre ktorú vysoká škola navrhla 

výskumný tím alebo jednotlivca, a návrh na udelenie oprávnenia na používanie označenia 

„výskumná univerzita“ s platnosťou na šesť rokov alebo návrh na jeho neudelenie. Oprávnenie 

na používanie označenia „výskumná univerzita“ udeľuje minister školstva.  

V súvislosti s udelením statusu „výskumná univerzita“ je nutné spomenúť aj §113ah, 

ktorý stanovuje prechodné ustanovenie na udelenie dočasného statusu „výskumná univerzita“. 

V odseku 5 sa uvádza: „Ministerstvo školstva do 30. apríla 2019 zverejní najmenej na 30 dní 

na svojom webovom sídle návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie 

označenia „výskumná univerzita“; dočasné kritériá zohľadnia hodnotenie výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej 

akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. 

Po vyhodnotení doručených pripomienok schváli dočasné kritériá minister školstva a 
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ministerstvo školstva ich zverejní na svojom webovom sídle do 31. júla 2019. Minister školstva 

do 31. októbra 2019 udelí vysokým školám, ktoré splnili tieto dočasné kritériá, oprávnenie na 

používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia 

periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 

školy podľa § 88a.“  

Rektor univerzity poukázal aj na úskalia tohto návrhu, ako príklad uviedol účasť 

zahraničných odborníkov vo výskumnej hodnotiacej komisii – vzniká tu problém jazykovej 

bariéry a možnosti stretávať sa na rokovaniach. 

Bod 3 

       Koordinátorka pre kvalitu informovala, že KR TU dňa 23. októbra 2018 schválilo 

Hodnotiacu správu TU za roky 2016 – 2017, ktorá bola spracovaná v súlade so smernicou 

rektora TU č. 1/2014.  Hodnotiaca správa TU bola vypracovaná na základe predložených 

hodnotiacich správ fakúlt TU a univerzitných pracovísk (UK TU  a CIS TU).  Koordinátorka 

pre kvalitu poďakovala za vypracovanie hodnotiacich správ fakultným koordinátorom 

a riaditeľom pracovísk.  

Koordinátorka pre kvalitu ďalej stručne popísala spôsob spracovania správy podľa stanovených 

spoločných  indikátorov, formu jej spracovania a spôsob bodovania.  Konštatovala, že aj 

napriek nedostatkom v poskytnutých vyjadreniach k jednotlivým ukazovateľom 

(nemerateľnosť, častokrát až emotívnosť) má značnú vypovedaciu hodnotu pre strategické 

rozhodovania univerzity a fakúlt, ako aj pre aplikáciu nových právnych noriem v oblasti 

zabezpečovania kvality na vysokých školách.  

 

Prorektorka pre vzdelávanie doc. Peterková zdôraznila, že je potrebné klásť dôraz na 

dôsledné dodržiavanie stanovených ukazovateľov. V hodnotiacich správach v niektorých 

prípadoch neboli dodané komplexné informácie, preto nebolo možné následné interné 

porovnávanie. Ďalej informovala o plánovanej príprave externého porovnávania.  

  

Bod 4 

  

 V rámci tohto bodu koordinátorka pre kvalitu formou prezentácie priblížila aktuálne 

zmeny právnych noriem v oblasti zabezpečovania kvality na vysokých školách v SR. 

Informovala najmä o obsahu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne 

išlo o: predmet zákona, definovanie vnútorného systému; vytvorenie, právomoci a výkon 

pôsobnosti Slovenskej akreditačnej agentúry; štandardy, posudzovanie vnútorného systému. 

Osobitnú pozornosť venovala prechodnému obdobiu a zmenám v akreditáciách.  

 Následne sa venovala vnútornému systému Trnavskej univerzity a možnostiam jeho 

rozvoja, čo ilustrovala navrhnutým grafickým modelom a modelom procesu diagnostického 

sebahodnotenia.  

 Rektor univerzity vyzdvihol úroveň prezentácie, ktorá predstavuje reformu v kocke, 

osobitne ocenil navrhnutý grafický model vnútorného systému TU. Konštatoval, že rada pre 
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kvalitu je dôležitým orgánom univerzity a jej úlohou je okrem iného aj vysvetľovať myšlienku 

a koncepciu reformy na fakultách, pretože práve fakulty zabezpečujú praktickú realizáciu.  

 Rektor univerzity ďalej upozornil, že je dôležité, aby TU mala zastúpenie v 

hodnotiacich pracovných skupinách.   

 

 Prorektorka pre vzdelávanie doc. Peterková upozornila na subjektívne hodnotenie pri 

posudzovaní výstupov v oblasti vedy. Taktiež je predpoklad, že požiadavky na excelentné tímy 

a excelentných vedcov nebudú zohľadňovať rozdiely medzi vednými oblasťami, nakoľko je 

predpoklad, že kritériom budú publikácie vo WOS, Hirschov index a pod.  Ďalej informovala, 

že v oblasti vzdelávania bude potrebné novelizovať a vypracovať nové vnútorné predpisy 

a taktiež zaviesť kontrolný mechanizmus.  

 

 Riaditeľ CIS Ing. Koricina upriamil pozornosť na problém kontroly dodržiavania 

smerníc a ostatných vnútorných predpisov a na neexistujúce mechanizmy nápravy. Tento 

problém demonštroval na príklade útokov na univerzitnú sieť (podvodné emaily). Aj napriek 

tomu, že zamestnanci dostali upovedomenie o potrebe zmeny hesla, väčšina z nich túto 

požiadavku odignorovala. Doc. Vyšný v tejto súvislosti upozornil, že pre zamestnancov je 

ťažké odlíšiť bežné maily od podvodných. Rektor univerzity požiadal Ing. Koricinu, aby túto 

problematiku vysvetlil na KRTU dňa 27.11.2018.  

 

 Prorektorka pre vzdelávanie doc. Peterková vyjadrila názor, že  nie je správne, ak 

študenti majú v intranete prístup k vnútorným dokumentom univerzity.  

 

Bod 5 

 

 Referent oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality PhDr. 

David Ivanovič, PhD  informoval o aktuálnom stave rankingu U_Multirank_2019. Prvá fáza 

zberu údajov bola ukončená 8. októbra 2018. V súčasnosti je inštitucionálny dotazník opätovne 

otvorený za účelom doplnenia, spresnenia a verifikácie údajov do 26.11.2018. V predmetovom 

dotazníku TU zapojená nie je, nakoľko v tejto edícii sa prieskum realizuje len v technických 

odboroch.   

 

 Koordinátorka pre kvalitu informovala, že ranking U_Multirank bol vysoko hodnotený 

aj na workshope EURASHE, na ktorom sa zúčastnila.  

 

Bod 6 

 

Referent oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality informoval, 

že v mesiacoch jún a júl 2018 sa na Trnavskej univerzite realizovali dve študentské ankety: 

Predmetová anketa, Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnym vybavením. Tieto ankety boli 

vyhodnotené oddelením pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality v termíne 

09/2018 a následne boli zaslané na vedomie dekanom fakúlt a fakultným koordinátorom pre 

kvalitu.  
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Vyhodnotenie ankiet a potreba zverejnenia spätnej väzby bola prerokovaná na KRTU 

dňa 25.9.2018. V súvislosti s diskusiou ohľadom spôsobu zverejňovania vyhodnotenia ankety 

a spätnej väzby sa riešila aj otázka akou formou a v akom rozsahu zverejňovať ankety. Keďže 

zverejňovanie ankiet a spätnej väzby je v kompetencii fakúlt, fakulty mali možnosť od 

posledného rokovania Rady pre kvalitu dňa 21.2.2018 rozhodnúť, či ankety so spätnou väzbou 

zverejnia na intranete alebo na webovej stránke. 

Za účelom sprehľadnenia rozhrania intranetu bol adresár „Vnútorný systém kvality“ od 

1.10.2018 rozdelený na subadresáre pre každú fakultu. Fakultní koordinátori pre kvalitu boli 

vyzvaní, aby si skontrolovali zverejnenie vyhodnotených dotazníkov a spätnej väzby. 

Referent oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality na záver 

informoval, že aktuálne sa realizujú dve ankety ktoré začali 24.10.2018 a budú ukončené 

30.11.2018 a to: 

 Absolventská anketa – 2 roky po ukončení  

 Absolventská anketa  

  

Bod 7 

 

     V rámci tohto bodu koordinátorka pre kvalitu PhDr. A. Krupová poďakovala za vykonanú 

prácu referentovi OAS PhDr. Davidovi Ivanovičovi, PhD., ktorý končí pôsobenie na univerzite 

z dôvodu začiatku pôsobenia v komunálnej politike.  

 

Bod 8 

 

Rektor univerzity poďakoval prítomným členom za účasť na rokovaní a rokovanie RK TU 

ukončil.  

 

 

V Trnave, 22.2.2018 

 

 

 

                   Schválil: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

                                                        Overila: PhDr.  Adriana Krupová 

                                                                        koordinátorka pre kvalitu TU 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. David Ivanovič, PhD. 

                Oddelenie pre analýzu a stratégiu                  

                v oblasti zabezpečovania kvality 

 


