
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu RKCMBF UK 
dňa 29. 10. 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 – prerokovanie a schválenie 
hodnotiacej správy rady pre kvalitu. Prítomní členovia schválili program bez pripomienok 
jednohlasne. 

2. Hodnotiaca správa 

Hodnotiaca správa je jedným z prvkov, ktoré posudzuje akreditačná komisia. 

Členovia rady pre kvalitu a pozvaní hostia prerokovali návrh hodnotiacej správy činnosti 
fakulty, ktorú pripravil predseda rady pre kvalitu ThDr. Michal Vivoda, PhD., prodekan pre 
vzdelávaciu činnosť, podľa podkladov odporúčaných Rektorátom UK. Vyjadrili sa ku 
všetkým bodom hodnotiacej správy a navrhli niekoľko upresnení.  

Otázky pre vedenie fakulty: 

- Je fakulta povinná vyhodnocovať všetky ukazovatele, prípadne je možné ich zlúčiť do 
jedného? (impakty, projektová činnosť...) 

- Návrh: vytvoriť zoznam renomovaných vydavateľstiev na jednotlivých katedrách. 

Po prerokovaní hodnotiacej správy členovia rady pre kvalitu hlasovali o uznesení k tomuto 
bodu: 

Uznesenie: Rada pre kvalitu schvaľuje návrh hodnotiacej správy vnútorného systému 
zabezpečovania kvality s tým, že predkladá vedeniu fakulty na prerokovanie s vedením 
Univerzity Komenského niektoré ukazovatele kvality – povinnosť ich sledovania, prípadne 
možnosť zlúčenia niektorých ukazovateľov do jedného ukazovateľa, predovšetkým v oblasti 
kvality vo vede. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  

Členovia rady pre kvalitu schválili uznesenie k hodnotiacej správe jednohlasne. 

3. Záver – termín nasledujúceho zasadnutia 

Predseda rady poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a podnetné návrhy. 
Nasledujúce zasadnutie rady pre kvalitu bude určené podľa aktuálnej požiadavky vedenia 
fakulty. 

 

V Bratislave 29. 10. 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 29. 10. 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  .................................................  

Mgr. Daniel Vozár, tajomník fakulty  .................................................  

 

 


