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Z á p i s n i c a 

z rokovania Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave 

16. marca 2016 

Zasadacia miestnosť rektora  TU 

 
 

Prítomní: prezenčná listina pripojená k originálu zápisnice 

 

Program:  

 

1.  Otvorenie  

2. Ročné hodnotiace správy fakúlt za rok 2015 

3. Prerokovanie revidovaných ukazovateľov za oblasť vzdelávania 

4. Prerokovanie návrhu ukazovateľov za oblasť vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti 

5. Informácie k rankingu U-Multirank 

6. Príprava k súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016 

7. Rozličné 

 

Bod 1. 

 

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

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

kvalitu“), ktorá oboznámila prítomných s programom rokovania. Vedením rokovania poveril 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity koordinátorku pre kvalitu, 

pretože  sa rokovania nemohol zúčastniť z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. 

Koordinátorka pre kvalitu oboznámila prítomných s programom rokovania a 

ospravedlnila neprítomných členov Rady pre kvalitu, písomne sa ospravedlnila doc. PhDr. 

Jana Bérešová, PhD. 

 

Bod 2.  

 

Koordinátorka pre kvalitu informovala o zapojení TU v Trnave do súťaže Národná 

cena SR za kvalitu 2016. Konštatovala, že Ročné hodnotiace správy fakúlt budú 

preukázateľnou evidenciou k hodnoteniu a za účelom zjednodušenia práce a s cieľom nájsť 

zjednocujúci spôsob vyhodnocovania navrhla Vzory vyhodnocovania (vzor vyhodnocovania 

Ročnej hodnotiacej správy podľa čl. 8 ods. 4 smernice rektora č. 1/2014 o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania na TU v Trnave a vzor vyhodnocovania Akčných 

plánov zlepšovania fakúlt TU v Trnave). Zároveň odporučila vyhodnocovať plnenie 

indikátorov vnútorného systému kvality TU podľa klasifikácie modelu CAF a otvorila 

diskusiu. 

K navrhnutým vzorom a odporučenému spôsobu vyhodnocovania indikátorov nemali 

členovia Rady pre kvalitu žiadne pripomienky. 

 

Bod 3. 

 

Koordinátorka pre kvalitu informovala, že ESG (European Standards and Guidelines), 

ktoré boli revidované v máji 2015 ministrami pre vzdelávania členských štátov EÚ, bude 

potrebné implementovať do smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU v Trnave. Návrh upravených 

ukazovateľov za oblasť vzdelávania podľa revidovaných ESG bude prerokovaný na 

niektorom z ďalších stretnutí RK TU. 



 

 

2 

 

Bod 4. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu poukázala na to, že vnútorný systém kvality TU v Trnave je 

v zmysle zákona o vysokých školách a v prepojení so systémom mananžérstva kvality 

nastavený najmä na riadiace činnosti a vzdelávanie, ale pre komplexnosť bolo RK TU 

a Kolégiom rektora TU v januári 2016 schválené jeho rozšírenie o vedeckovýskumnú 

a umeleckú činnosť.  

Koordinátorka pre kvalitu v spolupráci s Ing. Vierou Peterkovou, PhD., prorektorkou pre 

vzdelávanie a prof. PhDr. Vladimírom Rábikom,PhD., prorektorom pre vedeckovýskumnú 

a umeleckú činnosť pripravili návrh ukazovateľov v oblasti vedeckovýskumnej a umeleckej 

činnosti, ktorý bude implementovaný v rámci vnútorného systému kvality TU.  

Písomne sa k zaslanému návrhu vyjadrili doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

a doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap, PhD. 

  Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. poukázal na potrebu viac sa venovať doktorandom a 

viac monitorovať ich činnosť. Ing. Viera Peterková, PhD. upozornila, že všetky navrhované 

výstupy a ukazovatele sú reálne sledované v rámci  akreditácie a je potrebné ich priebežne 

sledovať. 

  V diskusii vystúpila prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA s tým, že sledovanie 

ukazovateľov prinesie administratívnu náročnosť na fakulty a predniesla otázku, aký je termín 

na vyhodnocovanie ukazovateľov. Poukázala na to, že v bode 5 predloženého návrhu je 

uvedené až 5 ročné obdobie v rámci ktorého je potrebné sledovať plnenie Minimálnych 

kritérií pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na TU, na čo Ing. Viera 

Peterková, PhD. odpovedala, že je možné sledovať iba posledný rok. Na otázku ohľadne 

termínu vyhodnocovania ukazovateľov odpovedala koordinátorka pre kvalitu, ktorá uviedla, 

že podľa čl. 8 ods. 4 smernice rektora TU č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania je termín určený do konca mesiaca apríla a odporučila tento termín dodržať, 

najmä pre účasť v Národnej cene SR za kvalitu 2016. V budúcnosti je možné jeho zmenu 

zvážiť. Koordinátorka pre kvalitu ďalej poukázala na význam zapojenia sa do súťaže, ktorý, 

okrem iného môže byť dôležitým východiskom pre medzinárodnú evalváciu TU. 

  Doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. informoval o zámere pripraviť manažérsky systém 

monitorovania ukazovateľov vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. 

Členovia Rady pre kvalitu tento zámer uvítali. 

 V diskusii vystúpil doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD., ktorý poukázal na to, že 

v zásade mu prekáža „hra na kvalitu“ a odporučil by menej nadšenia a išiel by v tejto oblasti 

cestou minimalizácie. Vyjadril nesúhlas s tým, aby sa na katedre prepočítavalo všetko cez 

peniaze a kritériá a poukázal na to, že je celá množina indikátorov, ktoré by bolo potrebné 

vyhodnocovať slovne. Údaje v tabuľke podľa jeho názoru nemajú výpovednú hodnotu. 

  Koordinátorka pre kvalitu spresnila, že ide iba o odporúčanie pre tie indikátory, ktoré 

je možné a vhodné merať, ďalšie indikátory sa môžu vyhodnocovať slovne i naďalej. Tiež 

poukázala na to, že názov „vnútorný systém kvality“  je daný zákonom  a ďalšie dôležité 

ustanovenia § 87a zákona o vysokých školách, najmä na sankcie, v tom prípade, ak vysoká 

škola vnútorný systém kvality nemá zavedený a funkčný. 

  Ing. Jozef Koricina poukázal v rámci diskusie na to, že Trnavská univerzita 

nepodpísala zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií SR. Nepodpísaním zmluvy 

nepristúpila k bezplatnému využívaniu ich služieb, ktoré považuje za prospešné pre 

zamestnancov Trnavskej univerzity. 

  Prorektor pre vedu a výskum požiadal o zaslanie tejto informácie, s tým, že sa touto 

vecou bude zaoberať. 
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Po skončení diskusie koordinátorka pre kvalitu navrhla text uznesenia, ktoré RK TU 

konsenzom schválila: 

Uznesenie č. 1/16032016 

Rada pre kvalitu TU prerokovala návrh ukazovateľov v oblasti 

vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti v rámci vnútorného systému kvality Trnavskej 

univerzity v Trnave a odporučila ďalší postup v zmysle interných predpisov univerzity 

Z: koordinátorka pre kvalitu 

 

Bod 5. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala o druhom ročníku zapojenia Trnavskej 

univerzity v Trnave do medzinárodného rankingu U-Mutlirank. V tomto roku boli poskytnuté 

údaje v zmysle výzvy za študijné programy História (FF) a Sociálna práca (FZaSp a TF). 

Výsledky budú zverejnené dňa 4. apríla 2016. 

 

 

Bod 6. 

 

Koordinátorka pre kvalitu informovala prítomných o zapojení TU v Trnave do súťaže 

Národná cena SR za kvalitu 2016 a za týmto účelom pozvala doc. Ing. Ivetu Paulovú, PhD., 

oboznámila prítomných s postupom súťaže a dala do pozornosti zásadné postupy pri 

spracovávaní samohodnotiacej správy. Zároveň odporučila klásť dôraz na výber členov CAF 

tímu a oznámila, že školenia o modeli CAF, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 8. apríla 2016, 

sa za organizáciu môžu zúčastniť traja zamestnanci. 

 

Bod 7. 

 

  Prorektorka pre vzdelávanie Ing. Viera Peterková, PhD. informovala o ukončení 

predmetového dotazníkového prieskumu. Dekani fakúlt dostanú vyhodnotenie jednotlivých 

predmetov aj s poznámkami študentov a priestorom na doplnenie stanovísk.  

  Koordinátorka pre kvalitu predstavila JUDr. Evu Szabovú PhD., ktorá pôsobí na 

Právnickej fakulte a prejavila záujem angažovať sa v oblasti zabezpečovania kvality, ako 

členka realizačného CAF tímu. 

 Na záver koordinátorka pre kvalitu poďakovala prítomným za účasť 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, 16.3.2016 
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