
Z á p i s n i c a 

z rokovania Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave 

21. januára 2016 

Zasadacia miestnosť rektora  TU 

 
 

Prítomní: prezenčná listina pripojená k originálu zápisnice 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Informácie koordinátorky pre kvalitu  

3. Prerokovanie a schválenie Ročnej hodnotiacej správy TU za rok 2014 

4. Zhodnotenie plnenia Akčných plánov zlepšovania fakúlt za rok  

5. Spätná správa z externej spätnej väzby modelu CAF 

6. Informácia o revidovaných ESG 

7. Návrh na rozšírenie vnútorného systému kvality o vedecko-výskumnú a umeleckú 

činnosť 

8. Informácia o príprave novelizácie Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej 

univerzite v Trnave 

9. Pôsobnosť a zloženie Rady pre kvalitu 

10. Príprava podmienok na podanie prihlášky na inštitucionálne hodnotenie realizované 

európskymi a zahraničnými inštitúciami   

11. Účasť TU v medzinárodných rankingoch  

12. Dotazníkové prieskumy  

13. 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.  

Rektor univerzity poukázal na dôležitosť vnútorného systému kvality, ako prvku pre 

sledovanie a efektívne zhodnocovanie výstupov pre tri oblasti: „Zabezpečovanie kvality, 

medzinárodná evalvácia a rankingy“ a konštatoval, že činnosti v týchto oblastiach na TU 

zodpovedajú medzinárodnému trendu. 

 

 

Bod 2.  

 

Koordinátorka pre kvalitu, Mgr. Adriana Krupová ospravedlnila neprítomných členov 

Rady pre kvalitu a predstavila nového člena Rady pre kvalitu doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. 

z PF TU. Koordinátorka pre kvalitu informovala o vytvorení nového oddelenia – Oddelenie 

pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality (ďalej len „OAS“), ktoré začalo svoju 

činnosť od 15. októbra 2015 a predstavila referentku tohto oddelenia JUDr. Zuzanu 
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Krajčovičovú. OAS je oddelením kancelárie rektora a zabezpečuje komplexnú agendu 

ohľadne zabezpečovania kvality na univerzite.  

 

Ďalej koordinátorka pre kvalitu informovala: 

-  o udelení titulu Efektívny používateľ modelu CAF; 

-  o záveroch  medzinárodných konferencií v roku 2015, najmä Európskeho fóra pre 

zabezpečovanie kvality organizovanom najvýznamnejšími európskymi 

organizáciami (ENQA, EUA, EURASHE a ESU); 

- o návrhu cieľov za oblasť „Zabezpečovanie kvality, medzinárodná evalvácia 

a rankingy“ v rámci návrhu pripravovanej koncepcie rozvoja TU na roky 2015-

2019; 

- o návrhu úloh za oblasť „Zabezpečovanie kvality, medzinárodná evalvácia 

a rankingy“ v rámci návrhu Ročného plánu úloh na rok 2016. 

 

  

Bod 3. 

 

Koordinátorka pre kvalitu predložila na rokovanie Ročnú hodnotiacu správu za rok 

2014 (ďalej len „RHS“), ktorá bola vypracovaná v súlade s čl. 8 ods. 4 smernice rektora 

Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania na TU v Trnave.  

Vyjadrenie k RHS za rok 2014 zaslali Ing. Viera Peterková, PhD. a prof. MUDr. Viera 

Rusnáková, CSc. MBA. Pozitívne zhodnotili návrh na zavedenie spoločných indikátorov 

a Ing. Peterková v diskusii uviedla, že RHS za rok 2014 je pre pracovníkov Pedagogickej 

fakulty prínosom. 

 

Uznesenie č. 1/21012016 

Rada pre kvalitu TU prerokovala a schvaľuje Ročnú hodnotiacu správu TU 

za rok 2014 a zároveň odporúča rektorovi TU predložiť Ročnú hodnotiacu správu na 

rokovanie Kolégia rektora. 

Z: rektor TU  

T: najbližšie rokovanie KR TU 

 

 

Bod 4. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala, že zámerom predloženia predbežného 

Zhodnotenia plnenia akčných plánov zlepšovania za jednotlivé fakulty bolo zhodnotiť stav 

plnenia ako výstup pre ďalšie rozhodnutia v oblasti vnútorného systému kvality. Zhodnotenia 

predložili Právnická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Filozofická fakulta 

a priamo na rokovaní za Pedagogickú fakultu predložila  Ing. Viera Peterková, PhD., ktorá 

plnenie jednotlivých úloh odprezentovala. 

  Zhodnotenie plnenia akčného plánu nebolo predložené Teologickou fakultou 

a zároveň koordinátorka pre kvalitu upozornila, že Teologická a Filozofická fakulta nemajú 

zverejnené Akčné plány zlepšovania na webovom sídle fakúlt.  
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Bod 5. 

 

  V nadväznosti na informáciu v bode 2 koordinátorka pre kvalitu informovala o udelení 

titulu Efektívny používateľ modelu CAF pre TU od 20.7.2015 na obdobie dvoch rokov. 

Získaný titul potvrdzuje, že TU používa správny postup pri zavedení systému manažérstva 

kvality a je preukázateľným prvkom zavedenia certifikovaného systému manažérstva kvality 

CAF. 

 JUDr. Zuzana Krajčovičová oboznámila prítomných s obsahom Spätnej správy z externej 

spätnej väzby modelu CAF. 

 

 

Bod 6. 

 

Koordinátorka pre kvalitu informovala prítomných o obsahu revidovaných ESG 

(European Standards and Guidelines) a navrhla tieto zapracovať do  smernice rektora TU 

č. 1/2014. Členovia RK TU súhlasili s týmto návrhom a konsenzom prijali uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/21012016 

Rada pre kvalitu TU prerokovala revidované ESG (Európske štandardy 

a odporúčania) a schvaľuje návrh na ich implementovanie do smernice rektora 

Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania na TU v Trnave. 

Z: koordinátorka pre kvalitu 

T: v súlade s termínom v RPÚ 

 

 

Bod 7. 

 

 Koordinátorka pre kvalitu informovala, že jedným z kľúčových záverov z Ročnej 

hodnotiacej správy za rok 2014 je v záujme komplexnosti vnútorného systému kvality rozšíriť 

tento o sledovanie ukazovateľov kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti, a preto 

navrhla rozšíriť vnútorný systém kvality TU o sledovanie ukazovateľov vedeckovýskumnej 

a umeleckej činnosti. K tomuto návrhu odprezentovala schému „Systém riadenia procesov 

TU“ a „Systém zabezpečovania kvality TU“. Členovia RK TU podporili tento návrh 

a konsenzom bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/21012016 

Rada pre kvalitu TU schvaľuje rozšírenie vnútorného systému kvality o oblasť 

vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. 

Z: koordinátorka pre kvalitu 

T: v súlade s termínom v RPÚ 
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Bod 8. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala o príprave novelizácie smernice rektora TU 

v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej 

univerzite v Trnave.  

  Na otázku rektora univerzity v akom časovom horizonte sa novelizácia pripravuje, 

koordinátorka pre kvalitu informovala, že predpokladaný termín na predloženie návrhu je 

september 2016. 

 

 

Bod 9. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu predložila návrh na vytvorenie štyroch sekcií v rámci 

RK TU. Po diskusii boli schválené tieto oblasti 1. Vzdelávanie 2. Vedeckovýskumná  

a umelecká činnosť; 3. Podporné činnosti a 4. Spoločenská zodpovednosť tzv. Tretia misia. 

 RK TU prijala konsenzom uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/21012016 

 Rada pre kvalitu TU schvaľuje vytvorenie štyroch sekcií Rady pre kvalitu TU: 

1. Vzdelávanie, 2. Vedeckovýskumná a umelecká činnosť, 3. Podporné činnosti 

a 4. Spoločenská zodpovednosť – tzv. Tretia misia. 

Z: koordinátorka pre kvalitu 

 

 

Bod 10. 

 

  Rektor univerzity poukázal na dôležitosť, smerovať TU k najvyššej univerzitnej 

úrovni, preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi univerzitami. V tejto 

súvislosti odporučil zamerať sa  na zahraničnú evalváciu, ktorá bude náročná po finančnej 

stránke, ale tiež si bude vyžadovať veľkú administratívnu náročnosť. Prihlášku je potrebné 

podať v termíne do 1. júla 2016. 

  Ing. Viera Peterková, PhD. v diskusii vyjadrila názor, že TU by sa mala zapojiť 

najskôr do Národnej ceny SR za kvalitu a až následne do medzinárodnej evalvácie.  

 

V rámci diskusie  členovia RK TU jednohlasne vyjadrili podporu návrhu rektora univerzity 

a konsenzom prijali uznesenie: 

 

Uznesenie č. 5/21012016 

Rada pre kvalitu TU odporúča a vyjadruje podporu otvoreniu sa Trnavskej 

univerzity európskemu a medzinárodnému priestoru prípravou inštitucionálnej 

evalvácie realizovanej európskymi a zahraničnými inštitúciami. 

Z: rektor TU 
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Bod 11. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala o zapojení TU do rankingu U-Multirank 

a zároveň o zámere TU zapojiť sa do QS World University Ranking- u. 

 

 

Bod 12. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala o dotazníkovom prieskume spokojnosti 

zamestnancov, ktorý bol práve spustený. V rámci tohto bodu tiež upozornila, že výsledky 

dotazníkových prieskumov musia byť v súlade so smernicou rektora TU v Trnave č.1/2014 

zverejňované, posledné výsledky (absolventských dotazníkov) má zverejnené iba Fakulta 

zdravotníctva a sociálnych vecí. 

 

 

Bod 13. 

 

  Koordinátorka pre kvalitu informovala, že na základe predchádzajúceho 

dotazníkového prieskumu navrhla vedeniu univerzity zavedenie separovaného odpadu 

v budovách TU. Vedenie univerzity tento zámer schválilo. 

 

  Na záver rektor univerzity poďakoval prítomným za účasť,  koordinátorke pre kvalitu 

za prípravu rokovania a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

  

 

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

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

 

 

               Overila: Mgr. Adriana Krupová 

                             koordinátorka pre kvalitu 

 

 

                 

 

        

Zapísala:  JUDr. Zuzana Krajčovičová 

Trnava 21.1.2016 


