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Z á p i s n i c a 

z rokovania Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave 

13. júna 2016 

Zasadacia miestnosť rektora  TU 

 
 

Prítomní: prezenčná listina pripojená k originálu zápisnice 

 

Program:  

 

1.  Otvorenie  

2. Informácie koordinátorky pre kvalitu k súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016 

3. Tímové bodové hodnotenie Samohodnotiacej správy modelu CAF 

4. Rozličné 

 

Bod 1. 

 

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

otvoril prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity (ďalej len „rektor 

univerzity“) a predseda Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor 

univerzity“), ktorý oboznámil prítomných s programom rokovania. 

Poďakoval vlastníkom a spoluvlastníkom kritérií za prípravu jednotlivých častí 

Samohodnotiacej správy a osobitne poďakoval koordinátorke pre kvalitu, PhDr. Adriane 

Krupovej (ďalej len „koordinátorka pre kvalitu“), za koordinovanie prác spojených 

s prípravou Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF a konzultantke doc. Ing. Ivete 

Paulovej, PhD. S obsahom Samohodnotiacej správy sa oboznámil a vníma ju ako nástroj pre  

neustále zlepšovanie procesov na TU. 

 

Bod 2.  

 

Koordinátorka pre kvalitu informovala prítomných o ďalšom postupe v súvislosti 

so zapojením TU do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016. Hlavným bodom dnešného 

stretnutia je konsenzus meeting, teda bodové hodnotenie Samohodnotiacej správy, ktorého 

princípy bližšie vysvetlí doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.  

Konštatovala, že posledný termín na doručenie Samohodnotiacej správy podľa modelu 

CAF na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je 17. jún 2016. Požiadala 

členov RK TU, aby najneskôr do tohto termínu aktualizovali webové stránky univerzity 

a fakúlt v záložke – Vnútorný systém kvality. Ďalšou časťou priebehu súťaže je tzv. 

posúdenie na mieste, ktoré sa bude konať v priebehu mesiaca júl, alebo august. Informáciu 

o termíne a presný harmonogram  dostanú členovia RK TU a dekani fakúlt v dostatočnom 

časovom predstihu.   

 

Bod 3. 

 

Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. vysvetlila členom Rady pre kvalitu a členke 

realizačného tímu Rady pre kvalitu princípy samohodnotenia. TU využije pri hodnotení 

bodové hodnotenie pre pokročilých. Samohodnotenie prebieha v dvoch fázach – individuálne 

hodnotenie a hodnotenie po tímoch. Konsenzus spočíva v porovnávaní výsledkov a následnej 

diskusii. Vysvetlila rozdiel v spôsobe hodnotenia predpokladových a výsledkových kritérií. 

Následne nechala priestor pre samohodnotenie.  
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Výsledky konsenzu-meetingu sú uvedené v tabuľke: 

 

Kritérium Subkritérium Počet bodov/subkritérium Počet bodov/kritérium 

1 1.1 57,5 

55,65 

  1.2 53,5 

  1.3 54,12 

  1.4 57,5 

2 2.1 67,5 

62,66 

  2.2 66,25 

  2.3 61,25 

  2.4 55,62 

3 3.1 52,5 

58,3 

  3.2 57,5 

  3.3 65 

4 4.1 57,25 

54,1 

  4.2 53 

  4.3 48,5 

  4.4 56 

  4.5 60,75 

  4.6 49,13 

5 5.1 74 

61 

  5.2 55 

  5.3 55 

6 6.1 67 

66   6.2 65 

7 7.1 43 

32,25   7.2 21,5 

8 8.1 28 

27   8.2 26 

9 9.1 30 

31,5   9.2 33,25 

    

 

 

Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. na záver informovala rektora univerzity o výsledku 

samohodnotenia. Konštatovala, že účel stretnutia bol naplnený a výsledkom sú tiež námety na 

úpravy, ktoré budú zapracované do konečnej verzie Samohodnotiacej správy. 

 

 

Bod 4. 

 

 Koordinátorka pre kvalitu informovala, že Samohodnotiaca správa po formálnych 

úpravách a zapracovaní pripomienok prednesených na dnešnom rokovaní bude predložená 
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vedeniu univerzity a následne zaslaná na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

SR.  

 

 Na záver koordinátorka pre kvalitu požiadala prítomných o účasť na „posúdení na 

mieste“, poďakovala prítomným za vypracovanie jednotlivých kritérií, za účasť na rokovaní 

a rokovanie ukončila. 

 

 

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

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

Overila: PhDr.  Adriana Krupová 

koordinátorka pre kvalitu 

 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Zuzana Krajčovičová 

Trnava, 13.6.2016              

     


