
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu RKCMBF UK 
dňa 23. 9. 2019 

 
1. Otvorenie 

Predseda rady pre kvalitu ThDr. Michal Vivoda, PhD. privítal prítomných členov rady pre 
kvalitu a hostí  a oboznámil ich s programom zasadnutia – schválenie rokovacieho poriadku 
a prerokovanie štatútu rady pre kvalitu. Prítomní členovia schválili program bez pripomienok 
jednohlasne. 

Predseda rady pre kvalitu Michal Vivoda informoval členov rady o vymenovaní tajomníka 
rady pre kvalitu dekanom fakulty, ktorou sa stala Ing. Jana Hajnovičová, vedúca študijného 
oddelenia. Tajomník rady pre kvalitu nie je riadnym členom rady pre kvalitu, jeho úlohou je 
pomáhať rade pre kvalitu po administratívnej stránke – zapisovateľ a archivár, nemá 
hlasovacie právo. 

2. Rokovací poriadok rady pre kvalitu 

Predseda rady pre kvalitu oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom rady pre kvalitu, 
ktorý pripravil. K navrhovanému rokovaciemu poriadku nemal nikto zásadnú pripomienku. 

Rokovací poriadok schválili členovia rady pre kvalitu jednohlasne. 

3. Štatút rady pre kvalitu 

Predseda rady pre kvalitu informoval prítomných o štatúte rady pre kvalitu a požiadal ich 
o vyjadrenie sa k štatútu, prípadne o pozmeňovacie návrhy. Prítomní členovia prerokovali 
návrh štatútu rady pre kvalitu a odporučili jeho schválenie dekanovi fakulty ThDr. 
Vladimírovi Thurzovi, PhD. 

4. Rôzne 

Michal Vivoda stručne oboznámil prítomných s úlohami, ktoré čakajú radu pre kvalitu 
v najbližšom období – vypracovať a schváliť hodnotiacu správu fakulty, ktorá by mala byť 
zverejnená na webových stránkach fakulty do 15. novembra t.r. Návrh hodnotiacej správy 
pripraví predseda rady pre kvalitu a rozpošle ho všetkým členom na pripomienkovanie do 
najbližšieho zasadnutia rady. 

5. Záver – termín nasledujúceho zasadnutia 

Predseda rady pre kvalitu Michal Vivoda sa poďakoval všetkým prítomným.  

Termín nasledujúceho zasadnutia rady pre kvalitu: 29. 10. 2019 o 13.30 v zborovni fakulty. 

 

V Bratislave 23. 9. 2019 

Zapísala: Ing. Jana Hajnovičová, tajomníčka rady pre kvalitu 

Zápisnicu overil: ThDr. Michal Vivoda, PhD., predseda rady pre kvalitu 

  



Prezenčná listina  
zo zasadnutia Rady pre kvalitu RKCMBF UK 

dňa 23.9.2019 

 
Rada pre kvalitu RKCMBF UK: 

1. ThDr. Michal Vivoda, PhD., predseda  .................................................  

2. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., člen  .................................................  

3. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., člen  .................................................  

4. Mgr. Martin Surový , člen  .................................................  

5. Ing. Jana Hajnovičová, tajomníčka  .................................................  

 

Hostia: 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. , dekan fakulty  .................................................  

 


