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Z á p i s n i c a 

z rokovania Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave 

15. decembra 2016 

Zasadacia miestnosť rektora  TU 

 
 

Prítomní: prezenčná listina pripojená k originálu zápisnice 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Informácie predsedu Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity 

3. Informácie o výsledkoch súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2016 

4. Zhodnotenie plnenia úloh APZ 

5. Ročná hodnotiaca správa za rok 2015 

6. 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  a predseda Rady pre kvalitu 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor univerzity“), ktorý oboznámil prítomných s 

programom rokovania. 

 

Bod 2.  

 

Rektor univerzity poďakoval členom RK TU za prácu, ktorú v tejto oblasti počas celého 

roku vykonávali. Vyzdvihol úspech Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa stala víťazom 

Národnej ceny SR za kvalitu 2016 v kategórii organizácie verejného sektora. 

Informoval, že v dňoch 12. a 13. januára 2017 sa bude konať zasadnutie Slovenskej 

rektorskej konferencie osobitne k materiálu, ktorý je východiskom k Národnému programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania, návrhu cieľov v oblasti vysokého školstva. Materiál sa nazýva 

"Učiace sa Slovensko" a nachádza sa na webovej adrese MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/data/att/10640.pdf.  Ide o východisko, ktoré ak sa prijme a reflektuje 

legislatívne, v aktoch MŠVVaŠ SR a iných ústredných orgánov štátnej správy SR, poznačí na 

dlhé obdobie život vysokých škôl, vrátane Trnavskej univerzity v Trnave. Informoval 

o pripravovaných zmenách v akreditácii a poukázal na to, že hodnotenie kvality vysokej školy 

bude založené na hodnotení vnútorného systému kvality externou hodnotiacou inštitúciou. 

 

Bod 3. 

 

Koordinátorka pre kvalitu, PhDr. Adriana Krupová (ďalej len „koordinátorka pre 

kvalitu“) poďakovala prítomným členom za spoluprácu pri tvorbe Samohodnotiacej správy 

podľa modelu CAF a zdôraznila, že víťazstvo v súťaži je výsledkom tímovej spolupráce. 

Oboznámila členov Rady pre kvalitu so Spätnou správou z posúdenia na mieste podľa modelu 

CAF a tento dokument vo vytlačenej verzii odovzdala zástupcom fakúlt. Ako uviedla, ďalší 

postup bude dohodnutý na GR TU, ktoré bude 10. januára 2017 a dekani fakúlt budú 

informovaní na výjazdovom rokovaní KR TU v mesiaci január 2017. 

 

 

http://www.minedu.sk/data/att/10640.pdf
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Bod 4. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala členov RK TU, že po rokovaní im budú zaslané 

tri dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť za jednotlivé fakulty do 11. januára 2017. Do 

dokumentov je potrebné doplniť údaje za fakulty, ktoré sa týkajú plnenia úloh Akčného plánu 

zlepšovania za roky 2014 až 2016. Tieto údaje budú následne zosumarizované a budú 

východiskom pre interný benchmarking a prípravu návrhov Akčných plánov zlepšovania 

univerzity a jej fakúlt na nadchádzajúce dvojročné obdobie. 

 

Bod 5. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala o príprave Ročnej hodnotiacej správy za rok 

2015, do ktorej je potrebné zapracovať výsledky interného benchmarkingu z bodu 4 a správu 

z Filozofickej fakulty, pretože táto zatiaľ nebola doručená. 

 

 

Bod 6. 

 

  Prorektorka pre vzdelávanie Ing. Viera Peterková, PhD. informovala o pracovnej ceste 

do Nepálu, v rámci ktorej navštívili univerzitu zriadenú Spoločnosťou Ježišovou. Dala do 

pozornosti previazanosť na jezuitské princípy vzdelávania vo všetkých oblastiach činnosti tejto 

inštitúcie a odporučila zvážiť posilnenie tejto oblasti aj v prostredí TU, napríklad 

rozmiestnením citátov zo Svätého písma v priestoroch budov. K predloženému návrhu prebehla 

diskusia, v ktorej na danú tému vyjadril pozitívny názor väčšina prítomných. 

Rektor univerzity konštatoval aktuálnosť jezuitských princípov na TU, aj v rámci aktivít 

zameraných  na zvyšovanie kvality hlavných činností. Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., 

MBA návrh podporila s tým, že zobrazenie princípov musí byť pripravené veľmi citlivo. JUDr. 

Eva Szabová, PhD. podporila myšlienku, avšak zdôraznila, že príkladom pre študentov by mali 

byť samotní učitelia. Návrh podporili Ing. Jozef Koricina a doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. so 

zohľadnením všetkých pripomienok. 

  Koordinátorka pre kvalitu ďalej informovala, že na Trnavskej univerzite v Trnave sa 

1. decembra a 2. decembra 2016 uskutočnil odborný seminár „Podpora rozvoja vnútorných 

systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl“ organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu, cieľom ktorého bolo vytvoriť pre vysoké školy priestor na 

výmenu skúseností so zavádzaním a rozvojom vnútorných systémov zabezpečovania kvality 

a formulovania odporúčaní pre inštitúcie, ktoré sa seminára zúčastnili. Členov RK TU 

informovala o výsledkoch dotazníka a záveroch seminára. 

  Koordinátorka pre kvalitu prítomných oboznámila, že Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 

prostredníctvom internacionalizácie. Trnavská univerzita v Trnave na výzvu reagovala s tým, 

že pozornosť v projekte sústredila na zvýšenie počtu študijných programov v cudzom jazyku. 

  Koordinátorka pre kvalitu prezentovala prítomným výsledky dotazníkového prieskumu  

absolventov, ktorý bol realizovaný v roku 2016, pričom oznámila, že výsledky dotazníkového 

prieskumu spracované po fakultách budú zaslané na jednotlivé fakulty. 
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  V závere vystúpil Ing. Jozef Koricina, ktorý vyjadril svoj názor, že ak chceme aplikovať 

princíp spravodlivosti, nie je možné, aby sa zamestnanci delili na dve kategórie – pedagogickí 

zamestnanci a administratívni zamestnanci. Na pripomienku reagoval rektor univerzity, ktorý 

zdôraznil princíp rovnosti zamestnancov na TU a pretrvávajúcej snahy dobrej komunikácie 

založenej na profesionálnych, avšak ľudsky vyvážených vzťahoch. Prorektorka pre vzdelávanie 

Ing. Viera Peterková, PhD., konštatovala, že  tento vzťah je, ako každý,  obojstranným vzťahom 

a negatívne pocity sa môžu vyskytovať  na obidvoch stranách.  

  

   

 Na záver rektor univerzity poďakoval prítomným za účasť, poprial pekné a radostné 

Vianoce a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

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

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

 

 

Overila: PhDr.  Adriana Krupová 

koordinátorka pre kvalitu 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Zuzana Krajčovičová 

Trnava, 16.12 .2016 

                 

      


